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 رمى حجاج بيت اهللا احلرام أمس اخلميس الثاني عشر من شهر ذي 
احلجة ثاني ايام التشريق اجلمرات الثالث حتفهم عناية اهللا ورعايته 
مبتدئني باجلمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة. بعدها توجه 
احلجـــاج املتعجلون الى بيت اهللا احلرام، حيـــث أدوا طواف الوداع 
اتباعا لقول احلق تبارك وتعالى (واذكروا اهللا في أيام معدودات فمن 
تعجل في يومني فال اثم عليه ومن تأخر فال اثم عليه ملن اتقى واتقوا 

اهللا واعلموا انكم اليه حتشرون).
  وتدفقت جموع احلجيج أمس على منشأة اجلمرات ومتكنوا من الرمي 
براحة تامة وفي وقت يسير بتوفيق من اهللا عز وجل ثم بفضل التنظيم 

اجلديد ملنطقة اجلمرات والتطوير الذي شهدته منشأة اجلمرات.
  وحترك احلجاج نحو منشأة اجلمرات، حيث كانت اجلموع الكبيرة 
ترمي اجلمرات من على املنشأة مبستوياتها اخلمسة وظهرت سهولة 
حركة احلجاج في مساراتهم في الذه مشعر منى أو توجههم الى مكة 

املكرمة ألداء طواف الوداع ملن تعجل منهم.
  ويرجع ذلك الى خطة تفويج احلجاج عند منشأة اجلمرات، حيث 
قامت قوات األمن بتحديد مسرات متعددة للذاهبني الى اجلسر ومسارات 
اخرى للعائدين منه ويشـــرف عليها رجـــال األمن العام وقوى األمن 
الداخلي واحلرس الوطني واملرور والكشافة والدفاع املدني وغيرها من 
اجلهات املعنية بخدمة احلجيج لتنظيم حركة التفويج على املنشأة ملنع 
االختناقات والتدافع فضال عن سيارات االسعاف التابعة لوزارة الصحة 

وجمعية الهالل االحمر السعودي التي توزعت في عدة مناطق.
  وبدأت جموع احلجيج أمس بالنفرة الى مكة املكرمة ومن ثم العودة 
الى أوطانهم ملن أراد التعجل لقوله تعالى (فمن تعجل في يومني فال 
اثم عليه) وذلك بعد رميهم للجمرات، حيث أمت اهللا عليهم أداء ركنهم 

اخلامس من أركان االسالم بكل يسر وسهولة.
  واتخذت كل االجهزة املعنية بشـــؤون احلجاج استعداداتها لنفرة 
احلجيج املتعجلني، حيث قامت دوريات األمن واملرور باالنتشار في شوارع 
وميادين العاصمة املقدسة لتسهيل عملية السير من منى الى املسجد 

احلرام من خالل خطة مرورية محكمة لتسهيل حركة السير.
  من جهتها، انتشرت العديد من فرق الهالل االحمر السعودي والتي 
متركزت حول جسر اجلمرات لتقدمي اخلدمات االسعافية للحجاج، كما 
حرصت فرق النظافة بأمانة العاصمة املقدسية على القيام بعمليات 
النظافة ورفع املخالفات بسرعة حتى ال تكون عائ قا أمام حركة سير 
احلجيج، كما مت تدعيم منطقة ما حول اجلســـر بعدد من اآلليات ذات 
احلجم الصغير والتقنية العالية في شفط املخالفات أوال بأول وإفساح 

الساحات امام حركة سير احلجاج.
  من جهتها، أكدت وزارة احلج على مؤسسات أرباب الطوافة ضرورة 
االلتزام مبواعيد تفويج حجاجهم في رمي اجلمرات وفق الوقت احملدد 
لكل مؤسسة وقامت املؤسسات بإلزام حجاجها باألوقات احملددة لهم في 
التفويج، حيث أثبتت في هذا العام مؤسسات أرباب الطوافة جدارتها 
في التعامل مع أوقات التفويج يوم أمس االول من خالل مكاتب اخلدمات 

امليدانية والتي التزمت التزاما كامال بأوقات التفويج.
  كما قامت قوات أمن احلرم باستنفار كل جهودها الستقبال ضيوف 
الرحمن وتوفير الراحة لهم في املسجد احلرام وساحاته حيث جندت 
كل طاقاتها اآللية والبشرية وتنظيم احلشود وتوجيههم الى األماكن 
الشاغرة داخل املسجد احلرام باالستفادة من كاميرات املراقبة املوزعة 

في كل جنبات املسجد احلرام.
  كما قامت الرئاســـة العامة لشؤون املســـجد احلرام باالستعداد 
الســـتقبال ضيوف الرحمـــن من املتعجلني والذيـــن توجهوا أمس 
للمســـجد احلرام ألداء طواف الوداع استعدادا للعودة الى أوطانهم 
بعد ان من اهللا عليهم بامتام نســـكهم، حيث قامت الرئاسة العامة 
لشؤون املسجد احلرام بتجنيد فريق من القوى العاملة لتنفيذ اخلطة 
بلغ ٥٧٠٢ موظف كما متت االستفادة من املشروعات اجلديدة ومنها 
تطوير وتوسعة املسعى وتهيئة جميع أدواره (القبو والدور االرضي 
والدور االول والثاني والســـطح) ومسار عربات السعي بالدورين 
االرضي واالول من املســـعى مع امليزانني االول والثاني ومشـــروع 
تلطيف الهواء في املســـعى بصفة مؤقتة من خالل توفير ما يقارب 

خمسة آالف طن تبريد.

 مكتب التوعية بالمشاعر المقدسة يتلقى ٢٠٠ ألف اتصال خالل الحج

 حاج يحلق نصف رأسه فقط وآخر يسعى
  بين الصفا والمروة ١٤ شوطًا!

 سؤال: مـاذا أحلـق بعد طـوافي اإلفاضة والـوداع؟ ومـا أهـم المتنزهـات التي 
                    يجب زيارتها في مكة والمدينة؟ وهل تجوز العمرة والحج عن الرسول ژ؟!

ــت: أفاد مكتب دعاة التوعية في   العربية.ن
وزارة الشؤون اإلسالمية السعودية في احلج 
املكلف بالرد على اتصاالت احلجاج بأنه استقبل 
خالل موسم احلج والزيارة أكثر من ٢٠٠ ألف 
اتصال من حجاج يطلبون النصح في بعض 

املسائل الدينية املتعلقة بأداء مناسك احلج.
  ومن بني تلك االتصاالت كانت هناك اتصاالت 
طريفة من بعض احلجاج، منها حاج حلق نصف 
ــه بعد أدائه مناسك العمرة، وترك  شعر رأس
ــوم العيد، ثم  ــه الثاني ليحلقه صباح ي نصف
اتصل بهاتف اخلدمة املجانية لإلرشاد والتوعية 
ــالمية  ــؤون اإلس في احلج التابع لوزارة الش
ــاد ليسأل: «ماذا  واألوقاف والدعوة واإلرش

أحلق بعد طوافي اإلفاضة والوداع؟».
  كان هذا السؤال من أغرب وأطرف األسئلة، 
التي استقبلها املكتب في املشاعر املقدسة عبر 

الهاتف املجاني للفتوى.
  وذكرت صحيفة «احلياة» اللندنية في عدد 
ــئلة  أمس اخلميس ان املكتب تلقى أيضا أس
أخرى مشابهة من حيث غرابتها، إذ سأل حاج 
عن أهم املتنزهات التي يجب زيارتها في مكة 
واملدينة املنورة خالل موسم احلج؟ فيما حاج 
ــت برمي اجلمرات  ــاءل قائال: «قم ثالث يتس
ــن والدتي ثانيا،  ــة عن زوجتي أوال ثم ع نياب
وعند عودتي إلى املخيم، أخبرت والدتي التي 
استشاطت غضبا من تقدمي زوجتي عليها في 

الرمي، فماذا أفعل؟».
ــا يتصل حاج آخر ويبدو عليه التعب    فيم
من خالل نبرات صوته سائال: «أصبت بإعياء 
ــعيت ١٤ شوطا بني الصفا  ــديد، بعد أن س ش
ــعي يكون ذهابا  ــروة» ـ ظنا منه أن الس وامل
ــوطـ  وآخر يسأل عن جواز  وإيابا في كل ش
العمرة واحلج عن الرسول ژ، وعزا مستشار 
وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
واإلرشاد طالل بن أحمد العقيل تلك النوعية من 
األسئلة إلى بساطة الناس، وحرص املستفتني 
على دينهم، مبينا أن الدعاة يجيبون عن كل 
األسئلة باهتمام وعناية ورفق، ويبينون لطالبي 

الفتوى كل أمر يشكل عليهم. 

 الحجاج الِسَمان.. األمل
  في متبرعين بالرمي

  
  انهمرت دموع احلاج الفلســـطيني عبدالكرمي عيسى 
الذي يتجاوز وزنه الـ ١٥٠ كجم في منى شارحا قصته مع 
احلج، حيث يشير عبدالكرمي إلى أنه استطاع الوصول 
إلى منى واملبيت فيها ومن ثم متكن من الوقوف بعرفة، 
لكن وزنه الذي جتاوز الـ ١٥٠ كجم أعاق وصوله جلمرة 

العقبة نتيجة الزحام واإلجهاد وضخامة الوزن.
  يقول عيسى «أنهكني اإلجهاد والحظ ذلك شاب سعودي 
من ســـكان مكة املكرمة حيث وكلته ورمى اجلمرة نيابة 

عني دون مقابل».
  ويكمـــل احلاج بصوت متهدج «واهللا لن أنســـى هذا 
املوقف، فقد حصلت على رقم هاتف الشـــاب ودعوت له 
كثيرا وسأســـتمر في التواصل معـــه ما حييت». ويرى 
عبدالكرمي أن املوقف يدل على إنسانية الشباب السعودي 
التي يستمدها من إنسانية خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز الذي شـــملت مواقفه اإلنســـانية 
دول املســـلمني والعرب. وفي سياق متصل، أكمل احلاج 
األفريقي عوض خيري الذي يبلغ وزنه ١٣٠ كجم مناسك 
احلج حتى وصل جلمرة العقبة حيث توقف نتيجة وزنه 
الزائد الذي أعاق حتركه بني حشـــود احلجاج، ويكشف 
احلاج األفريقي عن تبرع حاج سعودي برمي اجلمرة نيابة 
عنه. كما يؤكد حاج باكســـتاني يبلغ وزنه ١٢٠ كجم أنه 
متكن من رمي اجلمرة بصعوبة بالغة ما سبب له إرهاقا 
وإجهادا ووعكة صحية راجع على أثرها أحد مستشفيات 

منى وحصل على العالج الالزم. 

 األمير أحمد: لم نسجل أي أحداث أمنية  رُضّع وأطفال يشهدون الشعائر 
في موسم الحج هذا العام 

 محجوب يسدد مهر حبيبة بعد نصف قرن

 أكد صاحب الســــمو امللكي األميــــر أحمد بن 
عبدالعزيز نائب وزير الداخلية السعودية عدم 
تسجيل أي مالحظات أو أحداث أمنية تذكر، مثنيا 
على جهــــود رجال األمن وســــير أعمال اخلطط 
حلج هذا العام، مؤكــــدا ثقته بقدرة رجال األمن 
على ترجمة اخلطط واالستراتيجيات املوضوعة. 
وقال اثر جولته التفقدية ملقر األمن العام مبنى 
حيث اطلع على مركز القيادة والسيطرة لألمن 
العام واجتمع بالقيادات األمنية واستمع لشرح 
عن أعمال القيادة حلج هذا العام: ان موسم حج 
هذا العام منظم بكل املقاييس وقد حقق جناحات 
باهرة على كل األصعدة وهللا احلمد، ونوه سموه 
باالهتمامات الكبرى التي يوليها خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز وسمو ولي 
عهده األمني وسمو النائب الثاني، حفظهم اهللا، 
لشؤون احلج واحلجاج قائال «ان امللك املفدى هو 
القائد واملشرف واملوجه في كل صغيرة وكبيرة 

ملوسم احلج.. وحسب ما سمعت من الكثير من 
احلجاج سواء سعوديون أو غير سعوديني انهم 
ممتنون جدا ملا حتقق من مكتســــبات أمنية لهذا 
املوسم». وشد ســــموه على أزر رجال األمن في 
مهمتهم في املشاعر املقدسة خلدمة احلجيج وقال: 
ان مــــا يقومون به يســــعدنا جميعا وقد عبرت 
لهم عن شكري على تفانيهم وإخالصهم في أداء 
واجباتهم. وأبرز صاحب الســــمو امللكي األمير 
أحمد بن عبدالعزيز في رده على ســــؤال تقدير 
الدولة وحرصها على ذوي شهداء الواجب ومن 
ذلك أدائهم للفريضة وقال: ان ذوي شهداء الواجب 
يســــتحقون كل التقدير مــــن الدولة بعد ان قدم 
الشهداء أرواحهم فداء للوطن، مؤكدا سموه انهم 
يحظون برعايــــة كرمية خاصة من لدن صاحب 
السمو امللكي األمير نايف بن عبدالعزيز النائب 
الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

الذي يرعى شؤونهم بشكل مباشر. 

 وعد احلاج املغربي محجوب الذي يعيش في 
عقده السابع، زوجته حبيبة في ليلة العمر قبل 
أكثر من نصف قرن، بأن هدية الزواج، التي أعدها 
جزءا من املهـــر غير املدفوع، تتمثل في تأديتها 
ملناسك احلج على نفقته وبرفقته، وبعد اكثر من 

٥٠ عاما حتقق الوعد.
    فبني جنبات املشاعر املقدسة، تفوح 
روائح الوفاء في العالقات اإلنسانية التي ظلت 
لسنوات حبيسة املشـــاغل احلياتية، فال متنح 
رحى احلياة الفرصة للزوج أن يعبر عن صدق 
مشاعره جتاه زوجته وال االبن جتاه والديه، لكن 
هنا تتمازج األرواح ويسقط زيف أقنعة احلياة 

ليسطع سناء الوفاء.
   فاحلاج الســـبعيني محجوب املغربي الذي 
غادر مسقط رأسه في مدينة طرابلس في املغرب 
قبـــل ٢٠ يوما مصطحبا زوجته «حبيبة زين»، 

اســـتطاع حتقيق حلم ووعد طال أمده ٥٠ عاما، 
حيث لم تتح له الظـــروف تقدمي هدية العرس 
املتعارف عليها ليرجئها إلى حني، فظل طوال تلك 
الســـنني عاجزا عن الوفاء بذلك الوعد، فظروفه 
االقتصادية ال تســـاعده، حتى قـــرر أخيرا بيع 
جـــزء من أرضه التي يعمل في زراعتها ليتمكن 

مع زوجته من احلج.
  وحتت جسر قطار املشاعر، جلسا في صفاء 
أحاسيس ومشاعر يتجاذبان أطراف احلديث في 
حلظات استرخاء من عناء املشي على األقدام من 
مشـــعر عرفة إلى منى، وبالرغم من ذلك اجلهد 
البدني، إال أن البسمة كانت تعلو محياهما وسط 
تلـــك اجلموع من احلجاج لتكـــون هذه الرحلة 
اإلميانية مبثابة لوحة وفاء مؤطرة بحبات العرق 
املتساقطة على جبني ٧٠ عاما قضاها الزوجان في 
انتظار مهر العمر، وهو رحلة املشاعر املقدسة. 

األنبـــاء  وكاالت   رصـــدت 
اصطحاب بعـــض حجاج بيت 
اهللا احلرام االطفال الصغار الى 
احلج هذا العام في هذا االحتشاد 
في املشاعر املقدسة الذي يجمع 
املاليني من أصقـــاع االرض في 
مكان واحد، كثافة عددية تزيد من 
احتمالية اخلطورة على االطفال. 
التقت وكالة االنباء السعودية 
أسرا أحضرت أطفالها الصغار 
معها للحج، للتعرف على أسباب 
إحضار االطفال وتعريضهم خلطر 
املرض والتزاحم مع عدم إدراج 
الطفل ـ لصغر ســـنه ـ لشعيرة 
احلج، الذين من حســـن الفطن 
ان اغلب األبـــاء قاموا بتطعيم 
أبنائهـــم قبـــل اصطحابهم الى 

موسم احلج.
  فقد بـــني حاج من ســـورية 
انه أحضـــر ابنه معه نظرا ألنه 
ليس لديه من يرعى ابنه، مؤكدا 
ادراكه خلطورة كثافة احلجيج 
في املشاعر، وانه يحرص على 
جتنيب ابنه اخلروج من املخيم 
كثيـــرا، كما انه اعطي اللقاحات 
والكمامات. وقال: كنت حريصا 
على سالمة ابني وأود أال أحضره 
ولكني لم أجد سبيال اال إحضاره، 
وأمتنى لو كانـــت هناك مراكز 
برسوم مخفضة لرعاية أطفال 
احلجاج لتركـــت طفلي عندهم 
حلني اكتمال اداء املناسك وبالتالي 
أطمئن عليه واؤدي مناسك احلج 
وأنا صافي الذهن في أداء النسك. 
وعبر عن سعادته مبا شهده في 
امليدان من مساعدات تطوعية من 
نشاط الكشافة السعودية داعيا 
لهم باالجر واملثوبة. أما احلاج 
حسن من جمهورية مصر العربية 
والـــذي كان يتجول ليشـــتري 
الفواكه وقد رفع طفله على كتفه 
في مشعر منى متلؤه السعادة 

بأن ابنه يرتدي االحرام. 

 الفنانون العرب عقب الحج: المشاريع العمالقة في المشاعر المقدسة أذهلتنا 
 أدى عدد من الفنانني العرب 
ــط  فريضة احلج هذا العام، وس
ــعادة كبيرة،  ــة غامرة وس فرح
منوهني مبا شاهدوه من مشاريع 
عمالقة وتطور مستمر في املشاعر 

املقدسة.
  وقال الفنان الشاب تامر حسني 
جلريدة عكاظ التي نقلت اخلبر 
«والدتي هي الدافع الكبير وراء 
متكني من اداء الركن اخلامس من 
اركان االسالم»، مبينا ان «احلج 
مشقة لكنه متعة، كون االنسان 
يشعر بأنه تخلص من كل قيود 

الدنيا وتفرغ ملناجاة ربه». وعبر حسني عن فرحته بوقوفه على صعيد 
عرفات هذا العام، منوها مبا شاهده من مشاريع جبارة في املشاعر 

املقدسة وما تبذله اململكة من جهود في خدمة ضيوف الرحمن.
ــعادته بأدائه احلج للمرة الثانية في    وعبر الفنان احمد عز عن س
حياته، وقال «فرحتي ال توصف وانا أؤدي احلج للمرة الثانية، وكل 

ما شاهدته في املشاعر املقدسة 
أذهلني».

ــروع جسر    واعتبر عز «مش
اجلمرات اجلديدة وقطار املشاعر 
وتوسعة املسعى مشاريع سهلت 
ــابق،  ــر من الس ــج اكث اداء احل
ــة  ــورة حضاري ــت ص وعكس

للعالم».
ــان واالعالمي طارق    اما الفن
عالم الذي غاب العام املاضي عن 
احلج الول مرة منذ ١٢ عاما، فكان 
ــذا العام ليؤدي احلج  حاضرا ه
ــرة في حياته،  للمرة الثالثة عش
قال «احلمد هللا الذي مكنني من أداء فريضة احلج هذا العام، بعد ان 

غيبتني بعض الظروف عن ادائه في العام املاضي».
  وزاد «لفت نظري هذا العام مشروع قطاع املشاعر الذي يعتبر نقلة 
نوعية على جميع االصعدة، باالضافة الى مشاريع اجلسور واالنفاق 

وغيرها من املشاريع التي سخرت خلدمة ضيوف الرحمن». 

 رمى حجاج بيت اهللا احلرام أمس اخلميس الثاني عشر من شهر ذي 

 ضيوف الرحمن يختتمون النسك اليوم.. 
والمتعجلون بدأوا رحلة العودة ألوطانهم 

 تامر حسني وطارق عالم وأحمد عز خالل شعائر احلج 


