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رابطة الروماتيزم تنظم حملة عن آالم الظهر. اشتباكات بسجن في البرازيل وقطع رؤوس 7 نزالء.

٭ نبي حملة عن عوار األسعار اللي شبت ضو. ٭ داعشية برازيلية!
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43الوفيات ومواقيت الصالة

فيصل مقصيد

أمير مكة املكرمة يتشرف بغسل الكعبة مباء زمزم ودهن الورد

مكــة املكرمــة ـ العربية: 
قام مستشــار خادم احلرمني 
الشــريفني أميــر منطقة مكة 
املكرمــة، خالــد الفيصل بن 
عبدالعزيز، امس بغسل الكعبة 
املشرفة، من الداخل وتدليك 
القمــاش  حيطانهــا بقطــع 
املبللــة مباء زمــزم املمزوج 
بدهن الــورد. وشــارك أمير 
مكة املكرمة في غسل الكعبة 

املشرفة، الرئيس العام لشؤون 
املســجد احلــرام واملســجد 
النبوي الشيخ د.عبدالرحمن 
بــن عبدالعزيــز الســديس، 
ونائبه لشؤون املسجد احلرام 
الشــيخ د.محمــد بــن ناصر 
اخلــزمي، وعدد مــن الوزراء 
وأصحاب الفضيلــة العلماء 
وســدنة بيــت اهلل احلــرام، 
وأعضاء السلك الديبلوماسي 

اإلســامي املعتمديــن لــدى 
اململكة، وجموع من املواطنني 
وقاصدي بيــت اهلل احلرام. 
ويفتح باب الكعبة الشريفة 
بعد صاة الفجر بســاعة في 
يوم غسلها، حيث يدخل امللك 
أو من ينوبه إلى داخل الكعبة 
ويصلي ركعتــني داخلها في 
املكان الذي صلى فيه الرسول 
ژ. وتبدأ مرحلة التجهيزات 

لغسل الكعبة املشرفة قبل يوم 
من املوعد احملدد له، حيث يتم 
جتهيز خلطة الغسل من ماء 
زمام وخلطه مع الورد الطائفي 
الفاخــر، وجتهيــز  والعــود 
مناشف يحملها من يقومون 
بالغسل ملسح جدران الكعبة، 
وبعد أن يخرج الضيوف من 
جوف الكعبة، تغسل أرضيتها 
املكسوة بالرخام. ويتم غسل 

صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل أمير مكة املكرمة أمام احلجر األسود

الوكيل مقصيد ومنسق ورؤساء فريق جائزة 
حمدان بن راشد ضيوف »ألو األنباء« اليوم الثالثاء

يحــل الوكيــل املســاعد لقطــاع التنمية 
التربوية واألنشطة بوزارة التربية ورئيس 
فريق اإلشــراف واملتابعة بجائزة حمدان بن 
راشد آل مكتوم لألداء التعليمي املتميز فيصل 
مقصيد، ومنسق عام اجلائزة مدير عام منطقة 
مبارك الكبير منصور الديحاني، ورؤساء الفرق 
الثــاث لإلدارة املدرســية املتميزة والطالب 

املتميــز واملعلم املتميز للدورة الـ ١9، كل من 
ســهام الســهيل، ومحمد العجمي، ود.ماجد 
العلي، ضيوفا على ديوانية »األنباء« مساء 
اليوم الثاثاء، من الســاعة 7 إلى الســاعة ٨ 
مســاء، للحديث عن أهداف اجلائزة والفئات 
املشــاركة. وميكنكم التواصــل مع الضيوف 
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محمد العجمي

سهام السهيل 

منصور الديحاني  د. ماجد العلي 

جدار الكعبة من الداخل بـ ٤5 
لترا من ماء زمزم، و50 تولة 
من الــورد الطائفــي والعود 
الكمبودي الفاخر، باستخدام 
قطع قماش مبللة مباء زمزم 
املمزوج بدهــن الورد. وبعد 
االنتهاء من مراسم الغسل التي 
تســتمر من ساعة إلى ساعة 
ونصف، يطوف أمير منطقة 
مكة املكرمة بالكعبة الشريفة.
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