
 ضيوف الرحمن 
 االثنين  يلبون نداء خليل الرحمن 

  ١٥  نوفمبر ٢٠١٠ 

 32 

 المذكور لـ «األنباء»: ٧٠٠٠ حاج كويتي من ٢٣ حملة
  سينتقلون بالقطار من عرفات إلى مزدلفة الليلة

 أسامة أبو السعود
  اعلن رئيس بعثــــة احلج الكويتية د.خالد 
املذكور ان السلطات السعودية خصصت الوقت 
بني الساعة ٧٫٣٠ و ٩٫٣٠ من مساء اليوم االثنني 
لتفويج حجاج بيت اهللا احلرام من الكويتيني 
مــــن صعيد عرفات اهللا الــــى املزدلفة والبالغ 
عددهم ٧٠٠٠ حــــاج كويتي من ٢٣ حملة حج 
اضافة الى البعثة الرسمية مشيرا الى ان الرحلة 
الواحدة ستستغرق ٧ دقائق بني محطتي قطار 

عرفات واملزدلفة.
  وكشف د.املذكور في اتصال مع «األنباء» من 
مكة املكرمة ان معظم حمالت احلج الكويتية 
غادرت مساء امس الى صعيد عرفات في متام 
الساعة ٩ مساء باعتبار ان املبيت في منى سنة 

وليس من واجبات احلج.
  واشــــار الى ان التوقعات تشير الى أن هذا 
العام سيشهد اكثر من ٢ مليون و٦٠٠ الف حاج 
بينهم ١٣ الفــــا و٨٠٠ حاج وصلوا من الكويت 

سواء من الكويتيني او املقيمني بالكويت.
  وقال د.املذكور ان مدير املرور بعرفات اعطى 
محاضرة امس مبقر بعثة احلج الكويتية عن 
خط ســــير الرحلة الى عرفات واخلروج منها 
سواء بالقطار او الباصات «واشار املذكور الى 
ان بعض احلمالت الكويتية ستقوم باستقالل 

الباصات وهو عدد قليل».
  وتابع قائال «نحن على استعداد تام وجهوزية 
مستمرة ورتبنا االمور في عرفات ومنى وهناك 
فريــــق من الداخلية والدفــــاع املدني واالطفاء 

ذهبــــوا ملخيمات منى وعرفات وتفقدوا جميع 
املخيمات على الطبيعة».

  وعلى صعيد متصل كشــــف د.املذكور ان 
السلطات السعودية زادت االرض املخصصة 
للحمالت الكويتية في املزدلفة الى ١٨ الف متر 
مربع بدال من ١٦ الفا التي اعلن عنها د.املذكور 
امــــس مضيفا «وهو ما ســــيحقق ميزة النقل 
السريع ويســــهل االمور بالنسبة حلجاجنا ـ 

باذن اهللا ـ».
  واعلن د.املذكــــور ان بعثة احلج الكويتية 

ارسلت برقية للديوان امللكي السعودي تتمنى 
فيها الشفاء العاجل خلادم احلرمني الشريفني 

من الوعكة الصحية التي أملت به.
  وعن االوضــــاع الصحية للبعثة كشــــف 
د.املذكــــور عن وجود ٣ حــــاالت بعضها حرج 
في البعثة الكويتيــــة منها حالة ملريض وباء 
كبدي حلاج مصري عمره فوق الستني ومبجرد 
وصوله الى االراضي املقدسة اصابه نزيف ولكنه 
توقف امسـ  بحمد اهللاـ  بعد عالجه على مدى 
االيام املاضية مبستشفى النور مشيرا الى ان 
االطباء في الكويت نصحوه بعدم الذهاب للحج 
لكنه اصر على ذلك، ولفت الى انه سيخرج من 

املستشفى اليوم حتى ال يفوته عرفات.
  وتابع د.املذكور «وهناك حاج كويتي كان 
لديه ضيق في الشرايني ومت عالجه مبستشفى 
امللك عبداهللا وهو مستشفى جديد فتح منذ سنة 
ويقع مقابل البعثة الكويتية في النسيم ـ ومت 
عالجه وســــيذهب الى عرفة بسيارة اسعاف، 
وكذلك امراة كان هناك اشتباه بذبحة صدرية 
واحلمد هللا وضعها مســــتقر وبخير الفتا الى 
معظم االمراض االخرى كالكحة او االنفلونزا 
او السكري والضغط وغيرها كلها تعالج مبقر 
احلملة او البعثة وخالل ســــاعة او ســــاعتني 

وتخرج.
  وختم د.املذكور تصريحاته بتوجيه الشكر 
جلهود حكومة خادم احلرمني الشريفني على ما 
يبذلونه من جهود مضنية في خدمة ضيوف 

الرحمن والوقوف على راحتهم. 

 البعثة الكويتية أرسلت برقية تتمنى فيها الشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين

 السـلطات السعودية خصصت ما بين السـاعة ٧٫٣٠ و ٩٫٣٠ مساء اليوم لتفويج الحجاج الكويتيين والبعثة سـتلتزم بتجربة القطار هذا العام

 حجاج في منى يستعدون لالنطالق الى عرفات  (ا.ف.پ) 

 د.خالد املذكور 

 الكعبة المشرفة تتزين اليوم.. 
بكسوتها الجديدة

 مكة املكرمة ـ كونا: تتزين الكعبة املشــــرفة 
اليوم (يوم الوقوف بعرفة) املوافق التاسع من 
شهر ذي احلجة بكسوة جديدة وذلك جريا على 

العادة السنوية.
  وستكتسي الكعبة ثوبها اجلديد واملصنوع 
من احلرير اخلالص والذهب والفضة في مصنع 

خاص لهذا الغرض مبكة املكرمة.
  وتتكون الكســــوة من خمس قطع تغطي كل 
قطعة وجها من اوجه الكعبة املشرفة والقطعة 
اخلامسة هي الستارة التي توضع على باب الكعبة 

ويتم توصيل هذه القطع بعضها مع البعض. 

 الحجاج البريطانيون ضحايا االحتيال

 ٣٦٠ جهاز تكييف لتبريد األجواء للحجيج
  في منشآت الجمرات

 ٢٣ فرقة من إدارة المتفجرات و٢٠٨٧  كلفة الحج في ارتفاع مستمر واألسعار ملتهبة 
كاميرا لتأمين ومتابعة الحجاج

 جدة ـ أ.ف.پ: تســــجل كلفة احلج الذي يؤدي 
شعائره حوالي ٢٫٥ مليون مسلم هذه السنة، ارتفاعا 
سنويا مستمرا في ظل طلب يتعدى العرض، فيما 
تلتهب أسعار املســــاكن في مكة املكرمة خصوصا 

بالقرب من احلرم الشريف.
  وترتفع أســــعار رحلة احلج بنسبة ٣ الى ٥ ٪ 
سنويا اال ان األسعار ارتفعت بنسبة ١٥٪ هذه السنة 
في بعض احلاالت بحسب مسؤولني ووكالء سفر.

  وقال شاه نواز املدير في وكالة اطلس للسفريات 
في مومباي بالهند ان «أسعار إيجار املساكن في مكة 
واملدينة ارتفعت بشكل كبير، كما ان أسعار الغذاء 

مرتفعة جدا ايضا».
  وبالرغم من ان شــــعائر احلــــج تتطلب عامة ٥ 
ايام، اال ان غالبيــــة احلجيج ميضون في األراضي 

املقدسة أسبوعني او اكثر، فيما تستمر رحلة احلج 
بالنسبة للبعض اكثر من ٤٠ يوميا تتم متضيتها 
بني مكة املكرمــــة واملدينة املنورة في غرب اململكة 

العربية السعودية.
  وميكن لرحلة احلج ان تكلف آالف الدوالرات اال 
انه في الدول التي حتظى بكثافة سكانية إسالمية 
عالية، تقوم جهات حكومية بدعم هذه الرحلة املقدسة 

خصوصا بالنسبة للفقراء.
  ويحظى ٧٥٪ من احلجاج الهنود البالغ عددهم ١٧٥ 

الفا هذه السنة، بأسعار مدعومة لرحلة احلج.
  وتصل كلفة رحلة احلج مع الهيئة الرسمية للحج 
في الهند الى ٢٧٠٠ دوالر، وهي رحلة تســــتمر ٤٥ 
يوما، فيما تؤمن وكاالت سفر خاصة هذه الرحلة 

مقابل ٦٧٠٠ دوالر. 

 الرياضـ  د.ب.أ: أعلنت السعودية مشاركة ٢٣ فرقة من إدارة األسلحة 
واملتفجرات باألمن العام مجهزين بالتقنيات األمنية العالية لتأمني شعائر 
احلج، باإلضافة الى نشــــر ٢٠٨٧ كاميرا تلفزيونية في املسجد احلرام 

واملشاعر املقدسة ملتابعة حركة احلجاج.
  وقال مدير اإلدارة العامة لألسلحة واملتفجرات اللواء جمعان الغامدي 
، ان االدارة العامة لألسلحة واملتفجرات تشارك برجال األمن من الفنيني 
واملختصني من جميع أنحاء اململكة وهم من املجهزين بأحدث التقنيات 
ملتابعة حركة احلجاج ووســــائل النقل وفحصها من أي جسم غريب أو 
أي شــــخص يشتبه فيه. وأشار الى أن الفرق الفنية تتوزع في مواقف 
حجوزات الســــيارات لتفتيشها وال تســــمح مبرورها حتى يتم التأكد 
من خلوها من أي ممنوعات قد تشــــكل خطورة على أمن احلجاج مثل 
أســــطوانات الغاز أو األسلحة وغيرها، فإذا ما وجدت ممنوعات حتجز 

السيارة في املواقف. 

 لندنـ  وكاالت: حذرت احلكومة 
البريطانية رعاياها املسلمني من 
مغبة الوقوع في براثن وكالء سفر 
وسياحة وهميني يقبضون أموالهم 

بدون أي خدمات مقابلة.
  وقالت إن اللصوص ينتهزون 
مناســــبة احلج لعمليات نصب 
واحتيال واسعة النطاق، وحذرت 
آالف احلجــــاج مــــن الوقوع في 

الفخ.
  ويذكر أن نحو ٢٥ ألف بريطاني 
ينوون تأدية الفريضة هذا العام 
وأن عددا كبيــــرا منهم يلجأون 
لوكاالت سفر صغيرة ويدفعون 
تكاليف ســــفرهم وإقامتهم نقدا، 

ومسألة الدفع النقدي هي الباب 
الذي يقود الى عمليات االحتيال 
التي تكلف آالف اجلنيهات للفرد. 
القبض  ألقت  ويذكر أن الشرطة 
على لص يدعى محمد أحمد وأدانته 
احملكمة بســــرقة ٥٠٠ ألف جنيه 
(٨٧٥ ألف دوالر) جمعها من أناس 
دفعوا له تكاليف سفرهم وإقامتهم 
في مكــــة واملدينة نقدا، وحكمت 
عليه بالســــجن ســــت سنوات. 
وصرح ستيف هيد، من شرطة حي 
املال اللندني «السيتي» لفضائية 
«سكاي نيوز» اإلخبارية بقوله: 
«العديد من الناس يوفرون املال 
لسنوات طويلة من أجل احلج رمبا 

مرة واحدة في العمر، والعديد من 
اللصوص أيضا ينتهزون املناسبة 
نفسها لســــرقة هذا املال واحللم 
العظيم الذي كان سيحققه لهم». 
ونقلت الفضائية عن آصف صادق 
قوله إنه اشترى أسهما في شقة 
لسكنه وسكن اســــرته في مكة 
مببلغ ٩ آالف جنيه (١٥٫٧٥ ألف 
دوالر)، لكنه اكتشــــف أنها شقة 
وهمية ال وجود لها على اإلطالق، 
وقــــال: «اآلن، كلما خطرت فكرة 
احلج ببالي أفكر أيضا في مالي 
املســــروق، احلج يجب أن يكون 
أسعد مناســــبات احلياة، فصار 

جتربة مؤملة». 

 واس: بدأ مشروع جسر اجلمرات هذا العام في 
تطبيق نظام التكييـــف املتطور «نظام املكيفات 
الصحراوية» باالضافة الـــى ايجاد قنوات لنثر 
الرذاذ على احلجاج فـــي الطابق اخلامس، االمر 

الذي سيسهم في خفض درجة احلرارة من ٢٩ الى 
٢٤ درجة مئوية حسب درجة احلرارة اخلارجية، 
وقد مت تركيب ٣٦٠ جهاز تكييف لتبريد االجواء 

للحجيج في منشآت اجلمرات. 

 حجاج بريطانيون يؤدون املناسك 

 تكييفات صحراوية في اخليام 

 أزهريون: إعالنات ذبح األضاحي خارج مصر مرفوضة شرعاً 
 وكاالت: مع قدوم عيد األضحى املبارك 
تنهال على املسلمني إعالنات ذبح األضاحي 
والوكالة في األضحية وتوزيعها، وكان اجلديد 
هذا العام هــــو إعالن بعض اجلمعيات عن 
قيامها بقبول قيمة األضاحي وذبحها خارج 
مصر، ووضعت أســــعارا متفاوتة في تلك 
األضاحي كان منها إعالن جلنة اإلغاثة باحتاد 
األطباء العرب الــــذي حدد ٥٠٠ جنيه ثمنا 
لألضحية في إثيوبيا وباكستان والصومال، 
و١٩٠٠ جنيه في فلسطني و١٨٠٠ جنيه في 
مصر. األمر الذي فتح معه باب التساؤل حول 

مدى مشروعية قيام املسلم بذبح أضحيته 
خارج بلده وتوزيعها على فقراء بالد أخرى. 
وقد حتفظ علماء الدين على تلك اإلعالنات 
استنادا إلى عدم جواز فعل سنة األضحية 
خــــارج البلد ما دام يوجد بــــه فقراء. فمن 
جانبه يوضح د.محمد الشــــحات اجلندي 
األمني العام ملجمع البحوث اإلســــالمية انه 
ال مانع من دفع املسلم ثمن األضحية جلهة 
ما للقيام عنه باألضحية في أي مكان وذلك 
وفقا للوكالة الشرعية. لكن ينبغي أن نكون 
على دراية بأن احلكم الشرعي يتطلب إمداد 

الفقراء واملســــاكني داخل القطر والبلد بكل 
احتياجاتهم من األضحية، وذلك قياسا على 
الزكاة، حيث ان القاعــــدة الفقهية تقول ال 
تنقل الزكاة خارج البلد إلى بلد آخر إال إذا 
وفي املساكني من أهل هذا البلد حلاجتهم. 
وطالب اجلندي بضرورة وضع قاعدة بيانات 
توضح عدد الفقراء وعدد األضاحي املطلوبة 
لهم، وعدد ما يتم ذبحه من األضحية بالفعل 
داخل مصر، مؤكدا أن كل هذا يتطلب عملية 
مسح لعدد الفقراء داخل مصر والتعرف على 
توقعات األضاحي هذا العام وما زاد عن ذلك 

ميكن ان يسافر إلى أي بلد. كما يؤكد الشيخ 
محمود عاشــــور وكيل األزهر السابق أنه 
البد من ذبح الضحية داخل البلد ألن فقراء 
البلد اولى وال يجوز جلمعية أو غيرها ان 
تعلن عن قبول دفع ثمن أضاحي للتضحية 
بها في بلد آخر، وعليها ان تقوم باألضحية 
داخــــل البلد، خاصة انه لــــم يحدث اكتفاء 
للفقراء فهناك أعداد كبيرة منهم بحاجة إلى 
تلك األضاحي، والقاعدة انه ال تنقل الزكاة 
وقياسا عليها األضحية خارج البلد إلى بلد 

آخر مادام هناك فقراء بحاجة إليها. 


