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 حجاج يقفون على جبل الرحمة أمس 

 األمير خالد الفيصل يؤدي الصالة في مسجد منرة  تالوة القرآن والتسبيح والتكبير والدعاء على جبل الرحمة 

 جموع هائلة من احلجاج بجوار مسجد منرة حيث أدوا صالتي الظهر والعصر جمعًاً وقصراً أمس 

 ٣ ماليين حاج باتوا ليلتهم في مزدلفة بعد قضاء ركن الحج األعظم 
 توجه حجاج بيت اهللا احلرام بعد غروب 
شمس امس االثنني التاسع من شهر ذي احلجة 
اجلاري الى مشعر اهللا احلرام مزدلفة بعد ان 
من اهللا عليهم بالوقوف على صعيد عرفات 
الطاهر وقضاء ركن احلج األعظم في هذا اليوم 
الذي تعددت فيـــه ألوان احلجيج وتنوعت 
جنسياتهم واختلفت لغاتهم والسنتهم غير ان 
قلوبهم توحدت مجتمعة على هدف واحد هو 
توحيد اهللا وابتغاء مرضاته وعفوه ومغفرته. 
وأدى ضيوف الرحمـــن عقب وصولهم إلى 
مزدلفة صالتي املغرب والعشاء جمع تأخير 
اقتداء بسنة املصطفى ژ والتقطوا بعدها 
اجلمار وباتوا الليلة في مزدلفة ثم توجهوا 
الى منى بعد صالة الفجر لرمي جمرة العقبة 

ونحر الهدي.
  وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة املرحلة 
الثالثـــة من مراحل تنقالت حجاج بيت اهللا 
احلرام في املشاعر املقدسة ألداء مناسك حجهم 
وشهدت الطرق الفسيحة التي سلكها حجاج 
بيت اهللا احلرام في طريقهم إلى مزدلفة انتشار 
رجال املرور واالمن واحلرس الوطني والكشافة 

ملساعدة احلجاج وتسهيل حركتهم.
  واتسمت حتركات قوافل حجاج بيت اهللا 
احلرام باالنسيابية في حني سلك املشاة من 
احلجاج املسارات التي خصصت لهم املزودة 

بجميع احتياجاتهم.

  وشوهدت الطائرات العمودية حتلق فوق 
الطرق املؤدية إلى مزدلفة، وتتابع الطائرات 
حركة ســـير مركبات احلجيج واملشـــاة في 
نفرتهم الى مزدلفة لتزويد االجهزة املختصة 
بحالة ضيوف الرحمن حتى يتسنى تقدمي 

املساعدة واإلرشاد ملن يحتاج إلى ذلك.
  ووفرت اجلهات املعنية بشـــؤون احلج 
خدماتها لضيوف الرحمن من املياه والكهرباء 
واملواد التموينية كما انتشرت املستشفيات 
احلديثة ومراكز الرعاية الصحية خلدمتهم 

والعمل على رعايتهم صحيا.
  وكان حجاج بيت اهللا احلرام قضوا امس 
على صعيد عرفات ملبني متوجهني إلى اهللا 
بقلوب خاشعة متضرعة الى الباري عز وجل 
ان يغفر ذنوبهم ويتقبل منهم حجهم وصالح 

اعمالهم.
  وادوا صالتي الظهر والعصر جمعا وقصرا 
واســـتمعوا الى خطبة عرفة التي ألقاها في 
مسجد منرة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن 
عبداهللا آل الشيخ مفتي عام اململكة ورئيس 
هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية 

واالفتاء.
  وكان ما ال يقل عن ٣ ماليني من حجاج بيت 
اهللا احلرام توافدوا منذ فجر أمس إلى صعيد 
عرفات الطاهر ألداء ركن احلج األعظم بعد ما 
قضوا يوم التروية في مشعر منى يوم االحد. 

وشقت مواكب احلجيج الطريق إلى عرفة في 
أجواء إميانية مهيبة تلهج ألســـنتهم بالتلبية 
والتكبير والدعاء وقد ارتفعت اكفهم بالتضرع 

هللا تعالى طلبا للمغفرة والرحمة.
  وقضى ضيوف الرحمن يومهم على صعيد 
عرفات حيث أدوا صالتي الظهر والعصر قصرا 
وجمعـــا قبل أن ينفروا من عرفات إلى مزدلفة 

مع مغيب شمس أمس.
  وكان أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة 
احلج املركزية رئيس الهيئة العليا ملراقبة نقل 
احلجاج األمير خالد الفيصل قد أعلن أمس جناح 
أولـــى مراحل احلج بتصعيد احلجيج من مكة 

إلى منى لقضاء يوم التروية.
  وحث الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، املفتي 
العام باململكة العربية الســـعودية في خطبة 
عرفات، الشعوب اإلســـالمية، خاصة في تلك 
البلـــدان التي أضحـــت ســـاحات للصراعات 
واملواجهات املسلحة على حقن الدماء وااللتفات 
إلى مصاحلهم، والتوحد وحماية أوطانهم من 

التمزق ودرء الفنت واملخاطر.
  وخاطـــب العراقيني من أجل االســـتجابة 
للدعـــوات لهم بالتآلف والوحـــدة ونبذ القتل 
وسفك الدماء فيما بينهم، وأن يكونوا حريصني 
على وحدتهم، مشيرا في هذا اإلطار إلى جهود 
خادم احلرمني الشـــريفني امللـــك عبداهللا بن 
عبدالعزيـــز، وفي مناطق النـــزاع األخرى في 

الصومال وأفغانستان.
  وناشد آل الشيخ السودانيني أن يبقوا على 
خيار الوحدة، وأن يجتهدوا كي يظلوا في إطار 
دولة واحدة، محذرا بذلك من خطورة االنقسام 
الذي ينتظره أكبر بلد أفريقي في استفتاء تقرير 
املصير باجلنوب في يناير املقبل، ومن استمرار 
الصراع املسلح في إقليم دارفور غربي السودان. 
وشدد آل الشيخ في خطبته على أن اإلسالم 
حرم «اإلرهاب» بكل صوره وأشكاله، وحرم 
سفك دماء املعصومني، وعصم النفس التي 
حرم اهللا قتلها إال باحلق، «كل املســـلم على 
املسلم حرام» وكذا حرم قتل املعاهدين، مشيرا 
إلى نعمة األمن باعتبارها الدعامة األساسية 
للمجتمعات، بعيدا عن أجواء الفنت واحلروب، 
وأنه لو لم يكن هناك أمن ما كان هناك حج 

وملا ملئت املساجد بعمارها.
  وأكـــد أن اإلســـالم وكما يحـــرم اإلرهاب، 
فإنه كذلك يحـــرم االحتالل، ومينع الظلم عن 
املستضعفني شـــعوبا وجماعات، متسائال عن 
موقف جماعات حقوق اإلنســـان من اجلرائم 
التي ترتكب بحق املسلمني، وخاطب الشعوب 
األميركية واألوروبية قائال إن اإلسالم يعترف 
بحقوق اإلنسان، لكنه تساءل عن موقفهم من 
علميات التشريد وطرد اآلمنني من ديارهم، مشيرا 
كذلك إلى ضرورة معاجلة مشاكل انتشار الفقر 

والبطالة واألمراض في أوساط املجتمعات. 

 كسوة الكعبة بـ «عشرين مليون ريال» 
 الرياض ـ «د.ب.أ»: جرى أمس 
استبدال كســــوة الكعبة املشرفة 
بكســــوة جديدة متــــت صناعتها 
من احلرير اخلالص بتكلفة تبلغ 
٢٠ مليــــون ريال (٥ ماليني دوالر 

تقريبا).
  وتصنــــع كســــوة الكعبة من 
احلريــــر الطبيعي اخلالص الذي 
يتم صبغه باللون األسود ويبلغ 
ارتفاع الثوب ١٤ مترا ويوجد في 
الثلث األعلى منه احلزام الذي يبلغ 
عرضه ٩٥ سنتيمترا وبطول ٤٧ 
مترا واملكون من ست عشرة قطعة 
محاطة بشكل مربع من الزخارف 

اإلسالمية.
  وتتكون الكسوة، التي تصنع 
في مصنع مبكة املكرمة، من خمس 
قطع تغطــــي كل قطعة وجها من 
أوجه الكعبة املشــــرفة والقطعة 
اخلامسة هي الستارة التي توضع 
على باب الكعبة ويتم توصيل هذه 

القطع مع بعضها البعض.
الكســــوة بعدة    ومتر صناعة 
مراحل هي مرحلة الصباغة ومرحلة 
النسيج ومرحلة الطباعة، وينتج 
املصنع الكسوة اخلارجية والداخلية 
للكعبة املشرفة باإلضافة إلى األعالم 
والقطع التي تقوم الدولة بإهدائها 

لكبار الشخصيات. 

 الجمرات الثالث ُترمى بحصيات
  اقتداء بسيدنا إبراهيم 

 ١١٤٨ بالغًا تلقتها غرفة عمليات
  الهالل األحمر السعودية 

 منشآت الجمرات تأهبت
  لضيوف الرحمن

 تالميذ مصريون يتعلمون مناسك الحج 
ويطوفون حول نموذج للكعبة 

 التوأم «حسام وإبراهيم حسن»
  ضمن حجاج القرعة

 قـــام حجاج بيت اهللا احلـــرام لدى مبيتهم فـــي مزدلفة امس 
بعد اإلفاضة من عرفات بجمع حصيـــات لرمي جمرة العقبة بها 
اقتداء بسيدنا ابراهيم گ، واحلصيات التي يجمعها احلاج لرمي 
اجلمرات ذات مواصفات معينـــة في حجمها بحيث تكون مقاربة 
حلجم حبة احلمص وتكون سبع حصيات لكل جمرة من اجلمرات 
الثالث. وســـميت بـ «جمرة» مســـتمدة من معنى اجتماع القبيلة 
الواحدة على من ناوأها من ســـائر القبائل، ومن هذا قيل ملواضع 
اجلمار التي ترمى مبنى جمرات ألن كل مجمع حصى منها جمرة 
فاجلمـــرات واجلمار هي احلصيات التـــي يرمى بها في اجلمرات، 
وواحدتها، جمرة، واملجمر: موضع رمي اجلمار هنالك. وقد سئل 
أبو العباس عن اجلمار مبنى فقال: اصلها من جمرته ودهرته: إذا 
نحيته. واجلمرة واحدة جمرات املناسك، وهي ثالث جمرات يرمني 
باجلمار. واجلمرة: احلصاة. والتجمير رمي اجلمار. وأما موضع 
اجلمار مبنى فسمي جمرة ألنها ترمى باجلمار، وقيل: ألنها مجمع 
احلصـــى التي ترمى بها من اجلمرة وهي اجتماع القبيلة على من 
ناوأها، وقيل: سميت به من قولهم أجمر إذا أسرع، ومنه احلديث: 

«إن آدم رمى مبنى فأجمر إبليس بني يديه». 

 تلقت غرفة العمليات املركزية بالعاصمة املقدسة التابعة لهيئة 
الهالل األحمر السعودي امس ١١٤٨ بالغا بزيادة ٣٤٧ بالغا عن العام 
املاضي، واستعرضت االحصائية اليومية التي تصدرها هيئة الهالل 
األحمر الســـعودي تفاصيل عن احلاالت االسعافية التي باشرتها 
حيث نقلت اليوم اكثر من ٦٣٥ حالة الى املستشفيات القريبة في 

املشاعر املقدسة و٣٠٦ حاالت متت معاجلتها باملوقع.
  من جهة اخرى نقلت طائرات الهالل األحمر السعودي (االسعاف 
الطائر) اليوم ثماني حاالت طارئة الى عدد من املستشـــفيات في 

املشاعر املقدسة. 

 رصـــدت وكالـــة االنبـــاء 
الســـعودية «واس» قبل عقود 
مسيرة مواكب احلجيج حينما 
كانت مضنيـــة، يتنقلون عبر 
الصحاري والقفار ويســـلكون 
االودية والشـــعاب، راجلني او 
راكبـــي اخليـــول واجلمال، ثم 
القريب رصدت عدسة  باالمس 
«واس» استخدام السيارات في 
الى املســـجد احلرام  الوصول 
واملشـــاعر املقدسة مع وعورة 

الطرق.
  اما اليوم فتتوالى الصور من 
التحول  عدسة «واس» راصدة 
السريع في وســـائل النقل في 
عصر القطارات «املترو» جتوب 

االودية وسفوح اجلبال بسرعة 
١٢٠ كلم في الساعة في املشاعر 
املقدسة بني عرفة ومزدلفة ومنى 
في نقلة نوعية خلدمة ضيوف 
الرحمن في حج هذا العام ١٤٣١هـ. 
وما اقرب االمـــس باليوم، بعد 
الهوادج املشـــدودة على ظهور 
الدواب حني كانت تقل االجداد 
في ترحالهم الى املسجد احلرام 
واملشـــاعر املقدسة، ملبني نداء 
الرحمـــن الداء الركن اخلامس 
الى وسيلة  اركان االسالم،  من 
حديثة للنقل مكيفة بقيادة آلية 
كهربائية على جسور متتد عبر 
املقدسة في مقطورات  املشاعر 
سعتها ٣٠٠٠ حاج وسط راحة 

وطمأنينة للحجيج في تنقلهم 
في دقائق بني املشاعر، ويضيف 
رؤية وجتربة اكثر عمقا ملستقبل 

النقل في اململكة.
القطار بثالث محطات    يحل 
في منى فثالث في مزدلفة فثالث 
في عرفات، وقد انطلقت رحالته 
ذهابا وايابا في دقائق يســـلك 
طريقه مســـرعا على جســـور 
انتصبت اعمدتها في املشاعر، 
متيحا احلركة للحجيج من حتته 
وسيارات النقل، ومما يقلل من 
ازدحامها ومختصرا الزمن الذي 
ينبغي للحاج ان يكون موجودا 
فيـــه، أو مغادرا منه، باالضافة 
الى تزايد الطاقة االســـتيعابية 

العداد احلجاج، ولقدرة الطرق 
الدائرية على تقبل التزايد الدائم 

في اعداد املركبات.
  هنا بـــرز مشـــروع القطار 
بصفته صاحب دور رئيسي في 
توفير حلول ناجحة للقضاء على 
ظاهرة االختناقات املرورية في 
املشاعر، وتقليص عدد احلافالت 
التنقل مع  املستخدمة وسرعة 

احلفاظ على البيئة.
  ومن املؤمل ان تشهد املرحلة 
املقبلة تطـــورا نوعيا مهما في 
تاريخ النقل في اململكة، خصوصا 
مع ربط مدن وقرى اململكة بشبكة 
من السكك احلديدية في املستقبل 

ان شاء اهللا تعالى. 

 في اطار مشـــروع اجلمرات الضخم مت االنتهاء من مشروع 
التسمية والترقيم احلديث لعدد من املواقع واالماكن في املشاعر 
التي تؤدي مهام االرشاد والتوجيه للحجاج وتوزعت اللوحات 

املضاءة بعدة لغات.
  وتعددت مواقع الساللم الثابتة واملتحركة في انحاء منطقة 
اجلمرات لتســـهيل وصول احلجيج فقد مت استكمال مشروع 
انشاء ســـاللم ثابتة ومتحركة بني شارع ريع صدقي وشارع 
امللك عبدالعزيز مبنى والتي من شـــأنها تسهيل عملية انتقال 
املشـــاة بني شارع ريع صدقي عند نهايته قبل اتصاله بساحة 
اجلمرات الى شارع امللك عبدالعزيز وتسهيل وصول احلجاج 
الى املستوى اخلامس والعودة منه دون املرور عبر الساحات 
احمليطة باجلمرات على املنسوب االرضي، واستكملت الصورة 
املشرقة ملشـــروع اجلمرات وحرصا على دميومته واستمرار 
خدماته مبستوى عال حرصت وزارة الشؤون البلدية والقروية 
على الصيانة، اذ مت استحداث غرفة خاصة للعمليات املركزية 
تتولى تسلم البالغات وتكليف مقاولي التنفيذ وصيانة املشاريع 
للمتابعة عن طريق مشرفني من قبل الوزارة من كل التخصصات 
يتصلون جميعا بشكل مباشر بغرفة العمليات التابعة للوزارة 
والتنسيق في تلقي البالغات عن طريق مركز القيادة والسيطرة 

ألمن احلج واجلهات املعنية االخرى. 

 مع اجتماع ما يزيد على ٢٫٥ مليون مسلم في املشاعر املقدسة 
بالســـعودية الداء فريضة احلج، اقامت مدرسة مصرية منوذجا 
مصغرا لالماكن املقدسة ملساعدة تالميذها الصغار على فهم املناسك، 
واقام املسؤولون مبدرسة النيل جاردن في مدينة اوسيم بالقرب 
من العاصمة املصريـــة (القاهرة)  تال رمليا صغيرا حملاكاة جبل 

عرفات، ووقف االطفال على التل رافعني الدعاء.
  وبعد النزول مـــن منوذج جبل عرفات تعلـــم االطفال طواف 
االفاضة حول منوذج مصغر للكعبة املشرفة، وذكر ناصر سالمة 
ناظر املدرسة ان االطفال يتعلمون افضل بالتدريب العملي، وقال 
لتلفزيون رويترز «التجربة بتاعت النهاردة مهما قيلت لهم شفهيا من 
اي احد ما بيقدروش يستوعبوها كويس» ال يستطيعون استيعابها 

جيدا ـ زميا بيشفوها ـ كما يرونها على ارض الواقع». 

 مكة املكرمةـ أ.ش.أ: يقف اآلن (أمس) التوأم حســــام حسن املدير 
الفني للفريق األول لكرة القدم بنادي الزمالك وشقيقه إبراهيم حسن 
مدير الكرة بنادي الزمالك على جبل عرفات برفقة حجاج القرعة بعد 

أن اختارا أداء الفريضة هذا العام بواسطة حج القرعة.
  وقال التوأم حسام وإبراهيم حســــن في تصريحات لوكالة أنباء 
الشــــرق األوســــط «إنهما فضال أداء فريضة احلج هذا العام بواسطة 
حــــج القرعة بعد أن علما مــــن أصدقائهما عن اخلدمات املتميزة التي 
تقدمها البعثة الرســــمية حلج القرعة وحتــــى يكونا برفقة قاعدتهما 
اجلماهيرية من أبناء الشعب املصري». وأكد التوأم ان ما شهداه حتى 
اآلن بعرفات من حسن التنظيم في املخيمات ليس بجديد على رجال 
وزارة الداخلية الذين يســــهرون على أمــــن الوطن واملواطن، وكذلك 

يواصلون اآلن جهودهم املتميزة خلدمة ضيوف الرحمن. 

 رحلة الحج من «الهودج» إلى «المترو»..
  مسيرة مدتها ٤٠ سنة 

 مفتي السعودية: الحج في سن ١٥
  أداء للفريضة ولو قبل البلوغ

 أفتى الشــــيخ عبدالعزيز بن عبداهللا آل الشيخ مفتي عام اململكة 
العربية السعودية بأن حج االبن وهو في سن الـ ١٥ يعد حجة اإلسالم 

وإن لم يحتلم، قائال «هنا العبرة وليس كما عليه اعتقاد الكثير».
  وأكد ان اداء االبن فريضة احلج عن والديه ســــواء أكانا ميتني أو 
كبيرين في السن سنة مؤكدة في حق االبن، مبينا ان رسول اهللا ژ 
جاءته امرأة من خثعم فقالت: يا رسول اهللا إن فريضة اهللا عز وجل 
في احلج على عباده أدركت ابي شــــيخا كبيرا ال يســــتطيع ان يركب 
إال معترضا، أفأحج عنه؟ قال: نعم حجي عنه فإنه لو كان عليه دين 
قضيته»، ولفت مفتي عام اململكة إلى أن حجه عنهما مشــــروط بأداء 

حجة اإلسالم عن نفسه أوال.
  وقال عدم اداء االبن الفريضة عن والديه يعد تقصيرا في حقهما، 

قائال، هنا يظهر البر بالوالدين سواء في حياتهما أو بعد مماتهما. 


