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احلجاج يرمون اجلمرة الكبرى             )أ.ف.ب( - )رويترز(

إحدى السيدات تدعو ربهاحجاج يقومون برمي اجلمرات

توزيع الوجبات على احلجاج الكويتيون يؤدون صالة املغرب في املزدلفةطارق العيسىخالد السلطان

أوضح عددًا من األخطاء الشائعة في المبيت بمنى والرمي ليالي التشريق

 النجدي: ال يجوز أن تؤدي موكلة غيرها بالرمي 
طواف الوداع قبل أن يرمي وكيلها

مكة المكرمة ـ ضاري المطيري
حذر رئيس اللجنة العلمية التابعة جلمعية 
إحياء التراث اإلسالمي د.محمد النجدي من وقوع 
احلجاج بع����دد من األخطاء الش����رعية في رمي 
اجلم����ار وطواف الوداع، داعي����ا إلى ضرورة أن 
تؤدى املناس����ك وفقا للهدي النبوي وعلى علم 

ودراية ال جهل وتقليد.
وأضاف: هناك تس����اهل من بعض الناس في 
املبيت مبنى، مشيرا إلى أن املبيت في منى ليالي 
التش����ريق واجب على الصحيح، إال ملن له عذر 
مينعه، ألن النبي ژ كان يبيت بها ليالي التشريق، 
وقد قال: »خذوا عني مناسككم« متفق عليه، وألنه 
ژ رخص للعباس ÿ املبيت مبكة ليالي منى 
من أجل السقاية، وكذا رخص للرعاة املبيت خارج 
منى ألجل الرع����ي، والرخصة كما هو معلوم ال 

تكون إال في مقابل العزمية. 
وقال النجدي ان من األخطاء أيضا عدم التحري 
عند الن����زول حلدود منى، فينزل بعضهم خارج 
حدود من����ى، وهو ال يعلم، وقد وضعت عالمات 
كبيرة وواضحة حلدود منى، فعلى احلاج االنتباه 
لها، ومن األخطاء البقاء في منى زمنا يس����يرا، 

كساعة أو ساعتني، ثم االنصراف منها، وقد قال 
أهل العلم انه ميضي بها أكثر الليل، فإذا كان الليل 
اثنتي عشرة س����اعة، فإنه ميضي ست ساعات 

على األقل . 
وأضاف أن رمي قبل الزوال يعد خطأ شرعيا 
ومخالف����ة نبوية، وقد كان النبي ژ ال يرمي إال 
بعد زوال الش����مس، وكان الصحابة رضي اهلل 
عنهم يتحينون معه زوال الشمس للرمي، كما في 
حدي����ث ابن عمر رضي اهلل عنهما، مما يدل على 
أن هذا وقتها، وتابع قائال انه لو كان الرمي قبل 
الزوال جائزا، لوسع النبي ژ وقتها للصحابة، 
ثم ما كان من عذر للرمي قبل الزوال سابقا، فقد 
زال اآلن بالتوسعة الكبيرة، بفضل اهلل تعالى ثم 
بجهود املسؤولني جزاهم اهلل خيرا، والتي ميكن 
للحجاج من خاللها الرمي بكل س����هولة ويسر، 

واحلمد هلل رب العاملني.
وحول طواف الوداع وال����ذي هو آخر أعمال 
احلاج، أوضح النجدي أن من األخطاء التي تقع 
فيه أن بعض النساء توكل غيرها للرمي إما ملرض، 
أو بغ����رض التعجل ثم تذهب للطواف قبل فراغ 

املوكل بالرمي! فيكون الطواف قبل الرمي!

خادم الحرمين: لن نسمح بتدنيس أي شبر
من أراضينا وال خيارات في الدفاع عن النفس

السعودية تواصل ضرباتها للحوثيين.. 
وتعلن فقد 9 من جنودها على الحدود

أثناء استقباله القيادات الدينية في الحج

اكد خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
بن عبدالعزيز في اول ايام عيد االضحى امس 
اجلمعة ان السعودية لن تسمح بتدنيس اي 
شبر من اراضيها في اشارة الى املتمردين 
احلوثيني الشيعة اليمنيني الذين تطاردهم 
القوات السعودية على احلدود مع اليمن.
وق���ال خادم احلرمني ف���ي كلمة خالل 
اس���تقباله القيادات االمنية في احلج في 
مش���عر منى: ليعلم اجلميع ان اململكة ال 
تقبل التجاوز على احد ولكنها لن تسمح 
لكائن من كان ان يدنس شبرا من اراضيها. 
واضاف: »ال خيارات مفتوحة في الدفاع عن 
النفس سوى خيار واحد اما النصر بالعزة 
والكرامة او الشهادة في سبيل الدفاع عن 

الوطن«.
وقال خادم احلرمني الشريفني مخاطبا 
القادة االمنيني في احلج: سيعلم من يظن 

ان سيادة بالدكم مكان خصب لفكرة مريضة 
أنه واهم.

واشاد خادم احلرمني مبا قدمته القوات 
املسلحة في كل قطاعاتها من خدمة احلجاج 
وهو ش���رف ال يضاهيه شرف، وعبر عن 
شكره لرجال القوات املسلحة مؤكدا ان ما 
يجيش في نفس���ي ونفوس اهلكم شعب 
اململكة العربية السعودية من اعتزاز بكم لم 
يأت من فراغ، انتم بعد اهلل ذراع الوطن.

ووصل خادم احلرمني منذ اخلميس الى 
مشعر منى »لالشراف املباشر على راحة 
حج���اج بيت اهلل احلرام، وم���ا يقدم لهم 
من خدمات وتس���هيالت ليؤدوا مناسكهم 
بيسر وسهولة وامان وليطمئن على جميع 
مراحل اخلطة العامة لتنقالت احلجاج في 
املشاعر املقدسة« وفق ما ذكرت وكالة االنباء 

السعودية.

عواصم ـ وكاالت: أعلنت وزارة الدفاع 
السعودية أمس االول انها فقدت اثر 9 من 
جنودها في املواجهات املسلحة مع املتمردين 
احلوثيني على احلدود مع اليمن. ونقلت وكالة 
األنباء السعودية تصريحا للمتحدث باسم 
وزارة الدفاع قال فيه ان اجلنود التسعة رمبا 

وقعوا في األسر لدى احلوثيني.
وكشفت املصادر السعودية عن أسماء 
ــعودي  ورتب اجلنود وحمل املتحدث الس
ــؤولية  ــوى املتعاملة معهم املس »جميع الق
ــارة  ــة للحفاظ على حياتهم« في اش الكامل

الى املتمردين احلوثيني.

ويأتي هذا اإلعالن بعدما تناقلت وسائل 
ــرى سعوديني  اإلعالم صورا قيل انها ألس
نتيجة العمليات العسكرية السعودية اجلارية 
ضد احلوثيني منذ الثالث من الشهر اجلاري 

على احلدود السعودية - اليمنية.
ــلحة  مبوازاة ذلك، واصلت القوات املس
السعودية ضرباتها العسكرية ضد املتسللني 
إلى األراضي السعودية في الشريط احلدودي 
جنوب جازان جنوب غرب السعودية - حيث 
قصفت املدفعية والطائرات مواقع للمتسللني 
ــفوح جبال الدخان والدود والرميح  في س

التي حتصنوا فيها.

حجاجنا أشادوا بانسيابية المرور من عرفة إلى مزدلفة وفي رمي الجمرات

السلطان لألمير خالد الفيصل: »اهلل يقويك ويعينك«
العيسى: جهود المملكة في تيسير الحج تفوق الوصف

مكة المكرمة ـ ضاري المطيري
تب����ادل احلج����اج الكويتيون 
التهنئ����ة بحلول عي����د األضحى 
املبارك، شاكرين اهلل تعالى على 
تيسير مناسك احلج وسائلني اهلل 
لهم القبول، كما أكدوا حسن التنظيم 
الذي قامت به السلطات السعودية 
املناسك،  في تفويج احلجاج بني 
»األنباء« التقت عددا من احلجاج 
الكويتية للكشف  والشخصيات 
عن مشاعر البهجة واإلميان بحلول 
يوم النح����ر والعيد األكبر وآرائه 
بالتنظيم السعودي للمرور حلج 
عام 1430ه�����، ففي البداية أوضح 
النائب خالد السلطان أن احلجاج 
أمتوا مناسك احلج وتبقى لديهم 
رمي اجلمرات أليام التشريق، مثنيا 
التي قدمها  على اجلهود اجلبارة 
الس����عوديون وعلى  املسؤولون 
رأس����هم أمير منطقة مكة املكرمة 

األمير خالد الفيصل.
وأض����اف ان تنظي����م احلركة 
املروري����ة في أرج����اء مكة كانت 

الرياض � كونا: أدى املسلمون 
صالة عيد األضحى املبارك صباح 
امس في مختلف أنحاء السعودية 
فيما تدفقت جموع احلجاج الى 
املس���جد احلرام في وقت مبكر 
الداء صالة العيد في أجواء مفعمة 

بالطمأنينة واخلشوع.
 وحذر الشيخ د.اسامة عبداهلل 
العيد باحلرم  خياط في خطبة 
املكي من الفتن���ة املذهبية التي 
يروج لها البعض، مش���يرا في 
هذا الصدد الى االعتداءات التي 
تعرضت لها احلدود اجلنوبية 
الس���عودية مع اليمن كش���اهد 
عملي على محاوالت زرع الفتنة 
بني املس���لمني وزعزع���ة األمن 

واالستقرار في اململكة.
 كم���ا ح���ذر م���ن »الدعوات 
لتسييس احلج واملس بقدسيته 
مبزاعم باطلة تستهدف التفريق 
وتعكير صفو احلجيج واالخالل 
باألمن واألمان الذي توفره اململكة 
ألجل أداء النس���ك بكل سهولة 

ويسر«.
 ودعا احلجاج الى االنصراف 
ال���ى أداء املناس���ك والبعد عن 
اجلدل والرفث والبعد عن الهوى 
واستغالل هذه األيام املباركة في 
الذكر واالس���تغفار  االكثار من 
والتضرع الى اهلل تعالى باملزيد 
من الشكر والعرفان على أن سهل 
الفريضة في  أداء ه���ذه  عليهم 
طمأنينة وأمان وسط منظومة 

متكاملة من اخلدمات.
 وكانت جموع احلجاج قد 
أدت صالة العيد باملسجد احلرام 
الكبرى  الوقفة  بعد أن شهدوا 
عل���ى صعيد عرف���ات الطاهر 
اخلميس واستكمال شعائرهم 
امس برمي جمرة العقبة الكبرى 
ونح���ر الهدى حت���ى يتحللوا 

التحلل األصغر.
 من جانبها بدأت وزارة الصحة 
تنفيذ خط���ة الطوارئ امليدانية 
داخل مشعر منى وبجوار جسر 
اجلمرات عن طريق تهيئة فرق 
طبية ميدانية بكامل مستلزماتها 
وسيارات اسعاف مجهزة دعما 

الس���عودي وقد  للهالل األحمر 
التغيرات  ف���ي اخلط���ة  روعي 
اجلديدة في منطقة جسر اجلمرات 

والطرق املؤدية اليها.
 وأش���ارت الوزارة في بيان 
الى أنها أعدت خطة طوارئ ملمر 
املشاة الذي يبدأ من منطقة عرفات 
مارا مبزدلفة الى أن يصل منطقة 
منى حتسبا حلدوث أي طارئ مع 
التركيز على منطقة املشعر احلرام 
في مزدلف���ة نظرا لتواجد أعداد 
كبيرة من احلجيج في هذه املنطقة 
ومراقبة ومتابعة الوضع ميدانيا 
عن طريق الفرق الطبية امليدانية 
وسيارات االسعاف الصغيرة لنقل 

احلاالت املرضية.
 وأكد وزير الصحة السعودي 
أن الوضع الصحي للحجاج جيد 
وال يدعو للقلق فيما عدا بعض 

احلاالت متت معاجلتها اثر االجهاد 
أكثرها تعود لكبار السن وذوي 
األمراض املزمنة، مبينا انه قد مت 
حتى يوم أمس تسجيل 57 حالة 
اصابة مؤكدة بانفلونزا اخلنازير 
من���ذ دخول احلج���اج للمملكة 
جميعهم في وضع صحي جيد 

ويتلقون العالج الالزم.
 ونصح���ت وزارة الصح���ة 
احلج���اج بالبعد ع���ن مناطق 
التزاح���م فت���رة تواجدهم في 
املش���اعر املقدس���ة جتنبا لنقل 
األمراض خصوصا كبار الس���ن 
والعجزة مهيبة باجلميع االهتمام 
امللبس واملكان حتى ال  بنظافة 
يكونوا عرضة للمشاكل الصحية 
والبيئي���ة واصابتهم بأمراض 
اجلهازين التنفس���ي والهضمي 
وغيرها من التي تنتقل عن طريق 

العدوى.
م���ن ناحية اخ���رى ارتفعت 
حصيلة الوفيات جراء السيول 
الناجمة عن األمطار الغزيرة التي 
هطلت على جدة أمس االول الى 
77 حالة فيما مت إنقاذ ما يقارب 
853 حالة من الغرق وفقا لبيان 

اصدره محافظ جدة الليلة.
 وأوضح البيان ان األضرار 
والوفي���ات كانت ج���راء بعض 
السيول التي أتت من وادي قوس 
ووادي فاطمة إضافة إلى األمطار 
التي بلغ معدلها 90 ملم والتي لم 
يسبق أن هطل على محافظة جدة 
مثل هذا املعدل من األمطار حيث 
تدفقت املياه بصورة كبيرة جراء 
السيول وأدت إلى حدوث أضرار 

شرق مدينة جدة وجنوبها.
 واش���ار الى تش���كيل فرق 

عم���ل وجلان حلص���ر األضرار 
التي حلقت باملتضررين وهيئة 
وسائل اإلسعاف والعالج املناسب 
للمرضى اضافة إلى إيواء من ليس 
لديه مأوى، مؤك���دا أن اجلهات 
املسؤولة التزال تتابع عمليات 
البحث واإلنقاذ ومتشط األحياء 

املتضررة.
 وكان محافظ ج���دة األمير 
مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز 
قد تفقد في وقت س���ابق امس 
اللجان العاملة ميدانيا بش���رق 
اخلط السريع )طريق احلرمني( 
وكبري اخلير واألحياء املتضررة 
جراء تلك السيول التي شهدتها 
احملافظة ووق���ف على تطبيق 
خطة الطوارئ ملواجهة السيول 
واألمطار التي أعدت في الشهور 

املاضية.

واضحة بشكل كبير وذلك بفضل 
القيادة  اهلل تعال����ى ثم بفض����ل 
السعودية، مشيرا إلى أنه وألول 
مرة منذ أكثر من 5 سنوات يرى 
احلجاج مثل هذا التنظيم املروري 

واحلركة االنسيابية.
وكرر السلطان شكره لصاحب 
السمو األمير خالد الفيصل، قائال 
»نق����ول اهلل يقوي����ك ويعينك«، 

وأوضح أننا ننظر الى مكة وإلى 
منطق����ة عدد حجاجه����ا قد يفوق 
سكان الكويت، ومع ذلك نرى هذا 
االنسياب وهذه الدقة في املرور، 
شاكرا في الوقت نفسه جهود خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل في 

خدمة حجاج بيت اهلل احلرام.
كما هنأ الشعب الكويتي وقيادته 
املبارك  بحلول عي����د األضح����ى 

واململكة العربية السعودية وسائر 
بالد املسلمني، متمنيا أن يدمي اهلل 

عليهم نعمة األمن واألمان.
وبدوره ش����كر رئيس جمعية 
إحياء التراث اإلس����المي م.طارق 
العربية  اململكة  العيس����ى جهود 
الس����عودية وم����ا م����ا قدموه من 
تسهيالت وخدمات تفوق الوصف 
لهذا املوس����م العظيم، مشيرا إلى 

أن هذا الع����ام متيز بانتهاء مبنى 
اجلمرات الذي يتكون من 4 طوابق 

فضال عن السرداب.
ان م����ن اإلجنازات  وأض����اف 
امللحوظة له����ذا العام إمتام مبنى 
الس����عي اجلديد وعم����ل 4 ادوار 
عظيمة، الفتا إلى أنه يعد إجنازا 
معماريا تاريخي����ا هائال، خاصة 
وأن املسعى قد مت جتديده دون أن 

يشعر احلجاج بالضيق أو الزحام 
أو يخل بأداء هذه الشعيرة خالل 

العمل فيه.
وتابع قائال اننا الحظنا أيضا 
التنظيم اجلي����د لدخول وخروج 
الس����يارات، وتنظيم احلركة بني 
املناس����ك، مبين����ا أن احلجاج لم 
يشعروا بالزحام كما أن طرق املشاة 
نالها الكثير من التوسعة والفسحة. 

وقال العيسى اننا شاهدنا عملية 
إنشاء القطار السريع الواصل بني 
املسجد احلرام وعرفة، مشيرا إلى 
أنه ما وصل إليه البناء حتى اآلن 
قد مت في وقت قياسي مقارنة بكثير 

من دول العالم.
وأوض����ح أن ظاه����رة األم����ن 
والس����يطرة عل����ى املرافق كانت 
املناس����ك، حيث كان  ف����ي  بادية 

احلج����اج يتنقلون بام����ان وبكل 
سكينة بني املناسك، سائال املولى 
عز وجل أن تكون هذه اإلجنازات 
في ميزان حسنات القائمني عليها 
من املس����ؤولني في الس����عودية، 
وراجيا منه أن يدمي عليهم نعمة 
األمن واإلسالم وأن ينصرهم على 
أعدائهم وعل����ى اعتداء احلوثيني 

ومن وراءهم.

خادم احلرمني خالل استقباله القيادات الدينية في احلج

خطيب صالة العيد بالحرم المكي يحّذر من الفتنة بين المذاهب اإلسالمية

الحجاج رموا جمرة العقبة الكبرى بال حوادث 
وجسر الجمرات الجديد أثبت فعاليته


