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 االمير خالد الفيصل 

 الرومي: ٥٠٠٠ حاج في ٢٤ حملة 
  غادروا البالد براً إلى الديار المقدسة 

 أعلن انتهاء أعمال فريق اإلشراف على حمالت حجاج البر بمنفذ السالمي 

 جانب من أعمال فريق «الساملي» 

 أسامة أبوالسعود
  أعلن مدير مكتب شـــؤون احلج بوزارة األوقاف 
والشؤون االسالمية رومي الرومي عن انتهاء عمل فريق 
االشراف املكلف من قبل املكتب على حمالت حجاج 
البر املتجهة للديار املقدسة عبر منفذ الساملي احلدودي 
امس األول السبت املوافق ٦ نوفمبر.وبّني الرومي في 
تصريح صحافي ان أعمال الفريق االشرافي تركزت على 
متابعة أحوال احلجاج قبل توجههم للمملكة العربية 
السعودية، وتسهيل اجراءات مغادرتهم، والتأكد من 
صحة بيانات السيارات املستخدمة في نقلهم للديار 
املقدســـة، وتزويدهم بأرقام هواتف وعناوين بعثة 
احلج الكويتية في حي النسيم مبكة املكرمة. وأضاف 
ان الفريق قام على مـــدى األيام املاضية بخدمة ٢٤ 
حملة برية ضمت اكثر من ٥٠٠٠ حاج من مواطنني 
ووافدين، وذلك بالتأكد من ســـالمة تصاريح احلج 

املعتمدة من قبل الوزارة باالضافة ملراجعة كشوف 
احلجـــاج ومطابقتها مع جوازات احلجاج منعا ألي 
تأخير وتذليال ألي صعوبات او معوقات حتول دون 
االنتهاء السريع الجراءات سفرهم، واستطرد الرومي 
انه مت كذلك التأكد من تأمني االحتياجات الضرورية 
لهم وذلك من خالل التفتيش على استعدادات احلمالت 
وتأمينها لكل ما يحتاجه احلجاج خالل سفرهم عبر 
البـــر، باالضافة للتأكد من توافر وســـائل احلماية 
كطفايـــات احلريق في كل باص مســـتخدم في نقل 
احلجاج. وأشـــاد الرومي في ختام بيانه الصحافي 
بالتعاون البناء والشراكة املثمرة مع وزارة الداخلية 
ممثلة فـــي ادارة املنافذ، وكذلك مـــع االدارة العامة 
للجمارك ممثلة بإدارة اجلمرك البري على ما بذلوه 
من جهود ساهمت في اجناز وتسهيل أعمال الفريق 

في منفذ الساملي احلدودي. 

 عادل الشراح

 د.خالد بن املصلح  وليد الشعيب

 اعلن بيت الزكاة عن استعداده 
الســـتقبال حلوم األضاحي من 
املتبرعني الكرام مبناسبة حلول 

عيد األضحى املبارك.
  وبهذه املناســـبة قال مراقب 
املشاريع والهيئات احمللية في 
ان  الشـــراح  الزكاة عادل  بيت 
بيت الزكاة ســـيقوم باستقبال 
التبرعـــات من حلوم األضاحي 
من خـــالل ١٧ موقعـــا في عدد 
من فروعـــه ومراكزه االيرادية 
املنتشـــرة بالقرب من األسواق 
التعاونية  املركزية للجمعيات 
في مختلف مناطق الكويت في 

عيد األضحى املبارك.
  واضاف الشراح ان املواقع الـ 
١٧ التي ستستقبل االضاحي من 
املتبرعني هي كل من فروع بيت 
الزكاة في (الساملية واشبيلية 
واجلهراء) ومراكز البيت االيرادية 
في مناطق (الفحيحيل والعمرية 
وكيفـــان، ومشـــرف وعبداهللا 

 استقبل وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلســـالمية املساعد 
لشؤون املساجد وليد الشعيب 
في مكتبه بقطاع املساجد الشيخ 
د.خالد بن املصلح استاذ الفقه 
املساعد في كلية الشريعة بجامعة 
القصيـــم في اململكـــة العربية 
الذي حل  السعودية الشقيقة، 
ضيفا على وزارة األوقاف بدعوة 
من إدارة مساجد محافظة اجلهراء 
اللقاء بعض احملاضرات ضمن 
برنامج ثقافي استمر لثالثة أيام 
تضمن دورة علميـــة بعنوان 
«النـــوازل الفقهيـــة في احلج» 
وذلك في إطار ما يقوم به قطاع 
املساجد من اســـتضافات على 
مدار العام لكوكبة من املشايخ 
والعلماء االجالء من ذوي املكانة 
العلمية الرفيعة لنشـــر الوعي 

 لجنة الشامية تستقبل 
تبرعات األضاحي

  صرح أمني سر جلنة زكاة 
الشامية والشويخ وليد محمد 
السنعوسي بأن مشروع ذبح 
وجتميع وتوزيع األضاحي هو 
مشروع يهتم باألسر احملتاجة 
بتوزيع حلوم األضاحي عليها 
وأن سعر األضحية العربية 
٧٩ دينارا واملهجن ٤٩ دينارا 
واالســـترالي ٣٩ دينارا، مع 
العلـــم أن العـــام املاضي مت 
توزيع االضاحي واستفادت 
منها االسر احملتاجة في جميع 
مناطـــق الكويـــت، ونتمنى 
من املتبرعني دعم املشـــروع 
واجناحه ليسهم في مساعدة 

اسر كثيرة. 

 مركز الروضة لدار القرآن يقيم ملتقى الحج
  

  إميانا من مركز الروضة لدار القرآن الكرمي بضرورة التفاعل مع 
املناسبات الدينية املختلفة فقد نظم مكتب التواصل اخلاص باملركز 
ملتقى خاصا بشعيرة احلج حتت شعار «مواسم اخليرات» على 
مدى يومني االربعـــاء واخلميس املاضيني حيث تضمن محاضرة 
دينية بعنوان «مقاصد احلج» ألقتها مشرفة املركز موضي العميري 
التي اوضحت خاللها اهمية هذه الشعيرة وانها تؤدي على سبيل 
التعظيم واإلجالل واحملبة واالفتقار واخلضوع هللا عز وجل اسوة 
برسولنا الكرمي ژ. وقارنت حج املسلمني بني املاضي واحلاضر، 
واختتمت محاضرتها بتوصية احلاضرات بضرورة استغالل ايام 
عشـــر ذي احلجة بشتى األعمال واالجتهاد بالطاعات، وفي اليوم 
التالي ألقت املدرسة نورة الشايجي محاضرة بعنوان «مناسك احلج» 
حيث شرحت تلك املناسك بشكل تفصيلي موضح ببوربوينت مما 
اعطى للمحاضـــرة قيمة علمية وعملية، كما تخلل امللتقى عرض 
فيلم وثائقي عن احلج ومســـابقات ثقافيـــة وفي النهاية جتولت 
احلاضرات في املعرض املعد لهذه املناسبة، وقد أبدت احلاضرات 
إعجابهن الشديد بفقرات امللتقى واملعرض وأثنني على جهود مركز 

الروضة وتواصله مع دارساته وجمهوره. 

الســـاعة ٧ صباحا وحتى ١٫٣٠ 
مساء وفي الفترة املسائية من 
الساعة ١٫٣٠ مساء وحتى الساعة 
٧٫٣٠ مساء، وكذلك في يوم العيد 
الثاني في الفترة الصباحية فقط، 
بينما تستقبل فروع البيت في 
اشـــبيلية واجلهـــراء ومراكزه 
االيرادية السابق ذكرها أضاحي 
املتبرعـــني في يوم العيد األول 
الفترة الصباحية من  فقط في 
الساعة ٧ صباحا وحتى الساعة 

١٫٣٠ مساء.
  وحـــث الشـــراح املواطنني 
التبرع  الكرام على  واملتبرعني 
بجزء مـــن أضحياتهـــم لبيت 
الزكاة لتوصيلها لألسر احملتاجة 
داخل الكويت نيابة عنهم اتباعا 
للسنة املؤكدة، معربا عن شكره 
للمحســـنني الكرام في الكويت 
الذين اعتادوا على تزويد البيت 
باضحياتهم او جزء منها إليصالها 

للمستحقني وللمحتاجني. 

السالم واليرموك وصباح السالم 
والروضة والسرة وفهد األحمد 
والقرين واألندلس والقادسية 

واخلالدية).
  واوضح الشراح ان فرع بيت 
الزكاة في الســـاملية يســـتقبل 
تبرعات األضاحي في يوم العيد 
األول في الفترة الصباحية من 

االســـالمي الصحيح وترسيخ 
مفهوم الوسطية.

  من جانبه عبر الشيخ خالد 
املصلـــح عن شـــكره وامتنانه 
للوكيل املساعد لشؤون املساجد 
على حفاوة االستقبال وحسن 

الضيافـــة، مثمنا مـــا يقوم به 
قطاع املساجد من انشطة ثقافية 
واميانيـــة وتربويـــة لتوجيه 
سلوكيات املجتمع مبا يتفق وقيم 
الدين اإلسالمي احلنيف، وكذلك 

لرعايته الفائقة لبيوت اهللا. 

 فرع البيت في السالمية يعمل خالل يومي عيد األضحى األول والثاني 

 بيت الزكاة يوفر ١٧ موقعًا الستقبال 
األضاحي في يوم العيد األول 

 الشعيب استقبل الداعية السعودية خالد المصلح 

 ليبيا أعلنت موعد دخول ذي الحجة منذ أكثر من شهر

  مفتي مصر: على العالم اإلسالمي أن يتبع 
السعودية في تحديد بداية ذي الحجة

 «أون إسالم.نت» تطلق جزيرة الحج 
ثالثية األبعاد للتدريب على المناسك

  
  اطلقت شبكة «اون اسالم.نت» االخبارية مشروع احلج التفاعلي 
االفتراضي ثالثي االبعاد بغرض التدريب على اداء املناســـك بشكل 

سليم وتقليل االخطاء الشائعة التي يقع فيها احلجاج.
  وقال املوقع ان مشروع احلج التفاعلي يقام على «جزيرة احلج» 

داخل عالم «سكند اليف» ثالثي االبعاد الشهير.
  ويهدف املشـــروع اجلديد الى التدريب على اداء املناسك بشكل 
سليم وتقليل االخطاء الشائعة التي يقع فيها احلجاج قدر االمكان 
وكما يسعى ايضا لتعريف غير املسلمني الذين ال يستطيعون زيارة 

االماكن املقدسة مبعنى احلج.
  وتشمل جزيرة احلج مجســـما كامال للحرم املكي بعد توسعته 
االخيرة باالســـتعانة بصور واقعية ذات جـــودة عالية وتصميما 
للمسعى بني الصفا واملروة ومناطق رمي اجلمرات اضافة الى تصميم 
لساعة مكة اجلديدة اكبر ساعات العالم التي تطل على احلرم املكي 
ثم محاكاة للقطار الذي يربط بني منى وعرفات والذي يبدأ تشغيله 
الول مـــرة هذا العام. وتتيح جزيرة احلج بحســـب املوقع لزوارها 
من املســـلمني وغير املسلمني محاضرات ودورات تدريبية ارشادية 
مجانية باللغتني العربية واالجنليزية حتت اشراف باحثني من املوقع 

وعلماء من االزهر الشريف.
  واشار املوقع الى ان متوسط عدد زوار جزيرة احلج يوميا يبلغ نحو 

٤٠٠ شخص يتمتعون بالتفاعل املباشر بني احملاضر واملتدربني.
  ومياثل الـ «سكند اليف» الذي يبلغ عدد املسجلني به حاليا نحو 
٢٥ مليون شخص في بنائه شكل االلعاب ثالثية االبعاد ولكن مييزه 
عنها امكانيات التفاعل والتعارف بني رواده والبيئة املصممة للتعايش 

والقاء احملاضرات والتعليم بجانب الترفيه. 

 دبيـ  العربية.نت: طالب مفتي الديار املصرية 
د.علي جمعة دول العالم االسالمي باعتماد رؤية 
السعودية في حتديد بداية شهر ذي احلجة، معتبرا 
ذلك دليال على معنى الوحدة الدينية للمسلمني.

  وقال مفتي مصر في تصريحات صحافية اجلمعة 
ان مصر تعتمد املنهجني الشرعي والعلمي في حتديد 
بداية الشهور الهجرية، مؤكدا أن استطالع أهلة 
الشهور في مصر يتم من خالل اللجان الشرعية 
التابعة لدار االفتاء املصرية املنتشـــرة في ستة 
أماكن في احملافظات املصرية، هي مرصد حلوان، 
السادس من أكتوبر، الوادي اجلديد، مرسى مطروح، 
ســـوهاج، أسوان.  وقد أعلنت احملكمة العليا في 
الســـعودية ثبوت رؤية هالل شهر «ذي احلجة» 
مساء السبت، وبذلك يكون الوقوف بعرفة يوم 
االثنني التاسع من شهر ذي احلجة املوافق اخلامس 
عشر من شهر نوفمبر، وعيد االضحى املبارك يوم 
الثالثاء العاشـــر من ذي احلجة املوافق السادس 

عشر من نوفمبر اجلاري.
  وعلى اثر ذلـــك أعلنت دار االفتـــاء املصرية 
السبت ٢٠١٠/١١/٦ رؤية هالل شهر ذي احلجة في 

السعودية، بعدها قالت في ذات البيان عبر موقعها 
على االنترنت: «وعليه تعلن دار االفتاء املصرية 
أن يوم االحد السابع من شهر نوفمبر لعام ألفني 

وعشرة من امليالد هو أول أيام ذي احلجة».
  يذكر أن جميع الدول االسالمية تتبع اململكة 
في حتديد غرة شـــهر ذي احلجة لتحقيق وحدة 
وقفة عرفات، وعيد االضحى، على مستوى العالم 

االسالمي.
  وكانت ليبيا الدولة االسالمية الوحيدة التي 
أعلنت منذ شهر أكتوبر املاضي عبر بيان صادر 
عـــن املركز الليبي لالستشـــعار عن بعد وعلوم 
الفضاء نشره موقع املركز على االنترنت، ان شهر 
ذي القعدة سينتهي فلكيا هذه السنة يوم السبت 
املوافق للسادس من شهر نوفمبر، وعندها يبدأ 

شهر ذي احلجة فلكيا.
  وقال مصدر مســـؤول مبركز االستشعار عن 
بعد في اتصال هاتفي مع وكالة األنباء الليبية ان 
هذا البيان يحدد بداية االشهر بطريقة علمية عبر 
احلسابات الفلكية، مشيرا الى أن حتديد يوم عيد 

االضحى يعود ملؤسسات الدولة الليبية. 

 بعد دراسة قامت بها هيئة كبار العلماء 

 األمير نايف يوجه بإبقاء حدود حرم المدينة
  بناء على ما رفعه المفتي: ال مسوغ مقبوًال لتغيير عالماته

 األزهر و«اإلفتاء»: الحج بتأشيرة عمل.. تحايل على الدين 

 أمير مكة يتفقد المشروعات المعدة الستقبال الحجاج: 
قطار المشاعر له أثر كبير في خدمة الحجاج

 مع ارتفاع أسعار احلج في السنوات األخيرة التي 
وصلت الى ٧٠ ألف جنيه جلأ البعض الى حيل وطرق 
متنوعة للتواجد في األراضي املقدسة أثناء وقت احلج 
حتى يقوموا بأداء مناســــك احلج والعمرة، وكان من 
أبرزها في الفترة األخيرة استخراج البعض تأشيرات 
عمل كوســــيلة للتحايل على الســــلطات ألداء مناسك 
احلج والعمرة، وهو ما اعتبــــره العلماء حتايال على 
الدين ورفضوه حتــــى في أصعب الظروف وأقصاها، 
بينما أفتت دار اإلفتاء بأن احلج صحيح لكن مع وقوع 

صاحبه في اإلثم.
  فمن جانبها توضــــح دار اإلفتاء ان هناك فرقا بني 
صحة احلج وجوازه: فإذا اكتملت أركان احلج وواجباته 
فاحلج صحيح يســــقط الفرض إن كان حجة اإلسالم، 
ويحســــب نفال إن لم يكن حجة اإلسالم، وأما جوازه 
فشيء آخر، فمن يحصل على تأشيرة عمل وكان عقد 
العمل ال يســــمح للشخص باحلج، ولكنه خالف وقام 
باحلج فهذا إثم، ملخالفة شرط العقد، وما يترتب علي 
ذلك من الضرر الذي يلحق بالشخص وباآلخرين، مع 

كون احلج صحيحا إذا استوفى أركانه وشروطه.
  بينما يري د.مبروك عطية األستاذ بجامعة األزهر 
ان استخدام تأشيرات العمل او الزيارة قبل موعد احلج 
بأشهر قليلة واالستمرار في البقاء في األراضي املقدسة 
الى موعد احلج واســــتغاللها لغرض احلج من األمور 
املرفوضة شــــرعا، ويعتبر حتايال على اهللا عز وجل، 
حيــــث إن اهللا جعل احلج والعمرة وإن كان من أركان 
اإلسالم حســــب املقدرة املادية ولم يفرضهما كالصالة 
والصوم على العموم فليس على غير املقتدر ماديا ان 

يلجأ لتلك احليل واللجوء ألساليب غير شرعية ألنه 
بذلك يفسد املسألة برمتها، ويجعل حجه فاسدا.

  وتقول د.آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة األزهر ان 
تعمد التحايل على السلطات باستخدام تلك التأشيرات 
وهي تأشـــيرات الزيارة والعمل يعد مخالفة شـــرعية 
تستوجب بطالن احلج، ولألسف هو ما يلجأ إليه الكثير 
في الســـنوات االخيرة تهربا من دفع مبالغ مالية حتى 
أن البعض من املقتدرين ماليا يلجأ الستخدام تأشيرة 
زيارة ألحد األقارب بالسعودية والتي يستمر فيها ملوعد 
احلج ويستطيع وقتها أداء املناسك دون دفع رسوم وهذا 

أيضا مخالفة شرعية ألنه يتجاوز حقوق الغير.
  وتضيف أنه طاملا ان اإلنسان مقتدر ماليا فعليه احلج 
مباله اخلاص وليس بســــلف من أحد، أما من ال ميلك 
التكلفــــة املالية ألداء تلك الفريضة فليس عليه جناح 
واهللا أعلم بحاله فال يكلف اهللا نفسا إال وسعها، ولذلك 

ليس عليه ارتكاب ذلك اخلطأ ألنه يعتبر إثما.
  وتضيف نصير انه بالرغم ما تقوم به الســــلطات 
الســــعودية من إخالء للبــــالد من املســــافرين قبلها 
واملتخلفني من عمــــرة رمضان والذين ميثلون واجهة 
سيئة لبالدهم إال انه مازال هناك الكثير الذين يتهربون 

بطرق مختلفة.

  قلة الوعي

  ويوضح د.محمد نبيل غنامي أستاذ الفقه بكلية دار 
العلوم أن فكرة استخدام تأشــــيرات العمل في احلج 
كنوع من التحايل على الشرع والقانون فكرة تنتشر 
في األوساط الريفية والصعيد حيث يقل الوعي الديني 

لدى تلك الفئة من املجتمع فيرون انه طاملا النية خير 
وهي احلج لبيت اهللا احلرام اذن جميع السبل مشروعة 
ولألســــف ينشــــر البعض هناك تلك الفكرة فنجدهم 
يكررون ما فعله غيرهم دون ســــؤال او استفسار عن 

مدى مشروعية ذلك الفعل.
  ويطالــــب بضرورة حمالت توعية على مســــتوى 
اجلمهورية عن الطرق الشــــرعية للحج وما عدا ذلك 
يكون غير شرعي والبد من جتنب فعله ألنه ال يصح 

معه احلج.
  ويضيف غنامي ان األمر يختلف بالنسبة للمقيمني في 
األصل داخل األراضي السعودية من املغتربني والعاملني 
هناك الذين تصــــادف وجودهم مع تزامن وقت احلج 
والذين يرغبون في أداء فريضة احلج او العمرة فهذا 
يصح طاملا ليس فيه تعمد للتهرب او استغالل التأشيرة 

والتستر وراءها لغرض احلج.
  ويؤكد د.صبري عبدالرؤوف األستاذ بجامعة األزهر 
دور الدولة في محاربة تلك الظاهرة السيئة املستجدة 
على موسم احلج وذلك من خالل سن تشريع مبعاقبة 
من يتم ضبطه مخالفا للتأشيرة التي سافر على أساسها 
مثل العمل او الزيارة وإذا متت مخالفة تلك األغراض 
يتــــم ترحيله على الفور الى بلــــده األصلي ومعاقبته 
بغرامة مالية حتى يكون عبرة ملن يحاول اإلقدام على 
ذلك العمل كذلك فهؤالء املستغلون يعملون على زيادة 
االزدحام في موســــم احلج حيث ال تدرجهم السلطات 
السعودية في قوائمها ألنهم ال يستخرج لهم تأشيرة 
حج التي تقرر السعودية عددها كل عام وتفاجأ أثناء 

موسم احلج بزيادة العدد عن املتوقع. 

 تفقد امير منطقـــة مكة املكرمة رئيس 
جلنة احلج املركزية االمير خالد الفيصل 
املشـــروعات املنفـــذة والتجهيزات املعدة 
الســـتقبال حجاج بيـــت اهللا احلرام في 

املشاعر املقدسة.
  وأكد االمير الفيصل في تصريح له بعد 
جولته التفقدية عنايـــة واهتمام القيادة 
السعودية بحجاج بيت اهللا احلرام وحرصها 
الدائم واملستمر على تنفيذ كل املشروعات 
الهادفة الى التيسير على احلجاج في ادائهم 

مناسك احلج.
  وقال انه «في هذا العام اجنزت مشاريع 
ضخمة حققت مكاســـب عظيمة لضيوف 

الرحمن ومن ابرزها مشروع قطار املشاعر 
املقدسة على الرغم من انه سيعمل بطاقة 
محـــدودة تبلغ ٣٠٪ فقط هذا العام اال انه 
سيكون له اثر كبير في خدمة احلجاج».

  واضاف انه «مت كذلك االنتهاء من املرحلة 
االخيرة من مشروع جسر اجلمرات ومشروع 
تصريف مياه االمطار والسيول في املشاعر 
املقدسة ومشروع االسعاف الطائر اضافة 
الى مشروع مواقف السيارات وغيرها من 

املشروعات».
  وشدد االمير الفيصل بعد جولته على 
ضـــرورة مواصلـــة بذل اقصـــى اجلهود 
واالمكانيات خالل موسم احلج الستقبال 

وخدمة ضيوف الرحمن واكرامهم والعناية 
بهم على اكمل وجه حتى يتمكنوا من امتام 
اداء شعائر احلج بيسر وسهولة ويعودوا 

الى بالدهم باذن اهللا ساملني غامنني.
  واكـــد اهميـــة حتقيق شـــعار احلملة 
االعالمية التوعوية «احلج عبادة وسلوك 
حضاري» والتي انطلقت قبل عامني بهدف 

االلتزام بالتعليمات اخلاصة باحلج.
  واعرب عن االمل في تضافر جهود اجلميع 
من اشخاص وجهات اهلية ورسمية ليتم 
القضاء على املشاكل التي حتدث في مواسم 
احلج مثل ظاهرتـــي االزدحام واالفتراش 

على الطرقات وغيرها. 

 صاحب السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز 

 وجه صاحب السمو امللكي 
األمير نايف عبدالعزيز النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية في السعودية 
بإبقاء حـــدود احلرم النبوي 
على ما هي عليه بناء على ما 
رفعه مفتي عام اململكة بحسب 

جريدة املدينة السعودية.
  جاء ذلك بعد دراسة قامت 
بها هيئة كبار العلماء على مدى 
٧ جلســـات ابتداء من الدورة 
الثامنة والستني حتى الدورة 
الثالثة والســـبعني، تطرقت 
خاللهـــا الى ما أثـــاره بعض 
املعترضني حول العالمات التي 

وضعت حلدود احلرم.
  ووفقا خلطاب مفتي اململكة 
املرفوع لوزير الداخلية والذي 
وجه نســـخة منـــه لصاحب 
السمو امللكي األمير عبدالعزيز 

بن ماجد أمير منطقة املدينة 
الالزم حياله،  املنورة إلكمال 
فمن خالل الدراسات العلمية 
املتخصصة والنقاشات اجلادة 
توصلـــت الهيئة الـــى ابقاء 
عالمات حدود حـــرم املدينة 

املنـــورة على ما هـــي عليه، 
وانه ليس هناك مسوغ مقبول 
لتغييـــر عالماتها، باالضافة 
الى ما ميكن ان يحدثه تغيير 
العالمات أو إزالتها بالكلية من 
اثارة شقاق ونزاع بني الناس 
واتخذ قرار هيئة كبار العلماء 

باالغلبية.
  ووفقـــا لتقرير نشـــرته 
«املدينة» السعودية، أكد مدير 
فرع وزارة الشؤون االسالمية 
املنـــورة د.محمد  باملدينـــة 
اخلطري وصول توجيه أمير 
املدينة والقاضي بإبقاء حدود 
احلرم على ما هي عليه بناء 
على الدراسات والنقاشات التي 
قام بها أصحاب الفضيلة أعضاء 
هيئة كبار العلماء، وســـيتم 
االلتـــزام بإبقاء حدود احلرم 

على ما هي عليه سابقا. 

 ٥٠٠ كاميرا لمتابعة حركة الحجاج
  و٨٠ عنصرًا أمنيًا يرصدون
  مخاطر السيول واألمطار

  
  د.ب.أ: أعلن مركز عمليات الدفاع املدني السعودي مبنى 
بالقرب من مكة املكرمة أنه قام بوضع ٥٠٠ كاميرا تلفزيونية 
ملتابعة حركة احلجاج خالل موسم احلج لهذا العام ع لى مدار 

أربع وعشرين ساعة.
  وقال املركز في بيان له ان الكاميرات تتابع األحداث بالصوت 
والصورة عبر شاشات متعددة املقاسات، ويتم تقدمي تقارير 

فورية لقيادة الدفاع املدني للتعامل معها بشكل مناسب.
  الى جانب ذلك، يرصد أكثر من ٨٠ فردا من ضباط وأفراد 
الدفاع املدني مواقع املخاطر احملتملة خالل موسم احلج، وفي 
مقدمتها مخاطر االمطار والسيول، واملخاطر املتوقعة في مساكن 

احلجاج من خالل مجموعة من اخلرائط االلكترونية. 


