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رئ �ي ��س جل �ن��ة امل ��راق �ب ��ة ف ��ي جل �ن��ة احل� ��ج وال� �ع� �م ��رة ال �ش �ي��خ ه ��اش ��م ع �ب��د ال ��رح �م ��ن :

َرئ� � � � � �ي� � � � � ��س م � � �ح � � �ك � � �م� � ��ة االس� � � � �ت� � � � �ئ� � � � �ن � � � ��اف ال � � � �ش� � � ��رع � � � �ي� � � ��ة ال� � � �ع� � � �ل� � � �ي � � ��ا -
س � � � �م � � � ��اح � � � ��ة ال � � � � �ق� � � � ��اض� � � � ��ي ع � � � �ب� � � ��داحل � � � �ك � � � �ي� � � ��م ص� � � �ب� � � �ح � � ��ي س � � � � �م � � � � ��ارة:

"وع � � � ��دن � � � ��ا ب � �ت � �غ � �ي � �ي� ��ر احل � � � ��اف � �ل � ��ات ال � � �ت� � ��ي ت� �ع� �ط� �ل ��ت "ي � � � � �ح� � � � ��ل األض � � � � � �ح� � � � � ��ى واجل� � � � ��رمي� � � � ��ة
خ� � ل� ��ال ن � �ق� ��ل احل � � �ج� � ��اج وس � �ن � �ق � �ت� ��رح ال � �س � �ف� ��ر ج� � ��وا" وال� �ع� �ن ��ف ي �س �ت �ش ��ري ��ان ف� ��ي م �ج �ت �م �ع �ن��ا"

من :منى عرموش مراسلة موقع
العرب وصحيفة كل العرب
أج ��رى م��وق��ع ل�ع��رب وصحيفة كل
العرب لقاء مع رئيس جلنة املراقبة
ف��ي جل �ن��ة احل ��ج وال �ع �م��رة ال�ش�ي��خ
ه��اش��م ع�ب��د ال��رح �م��ن ،ح��ول قضية
احل��اف�لات التي تعطلت خالل
نقل احل �ج��اج م��ن األردن الى
السعودية ،مشيرا الى انه كان
هناك ع�ث��رات ف��ي ه��ذا اجلانب
ومت رف� ��ع ال �ق �ض �ي��ة ل�ل�ج�ه��ات
املسؤولة.
وقال الشيخ هاشم عبد الرحمن:
"أس��ت��ط��ي��ع أن أق� � ��ول ب��أن �ن��ا
جتاوزنا  90%من النجاحات
املطلوبة .كان عندنا عثرات في
ع��دد م��ن احل��اف�لات ،وق��د قمنا
برفع القضية لوزير األوقاف
االردن �ي��ة وال �ش��رك��ات ،ونحن
نتابع األمر حتى ال يتكرر اخللل
مرة اخرى في طريق العودة ،وكان
ايضا تدخل من قبل عضو الكنيست
الدكتور احمد طيبي ،وقد وعدنا بأن
يتم تغيير احل��اف�لات .استطيع أن

أقول بأن احلجاج فرحون باألجواء،
ونسأل الله أن يكرم كل انسان حلج
بيت الله احلرام".
وعن عدم معاجلة قضية احلافالت
على مدار سنوات قال" :اللهم سهل
على حجاجنا وكل ضيوف الرحمن.

في بعض االوقات أنت باستطاعتك
اتخاذ ق��رار واحيانا ال توجد قدرة
على اتخاذ ق��رار ،فنحن طالبنا بأن
ت �ك��ون ح ��اف�ل�ات احل� �ج ��اج م ��ا ف��وق

موديل  2010لكن وزارة األوقاف
قالت بأنه ال يتوفر لديها عدد كاف من
احلافالت ،وهذا ما جعلهم يرسلون
بعض احلافالت موديل  ،2009لكن
في موسم احل��اج ال�ق��ادم ،سنقترح
على املسافرين السفر ج��وا ،حتى
نعتبر مشكلة احلافالت تاريخا
م��ن ورائ��ن��ا ب���اذن ال �ل��ه ،حيث
ستكون الفرقية تكلفة تذكرة
ال �ط��ائ��رة".ث��م ق��ال" :احل��ج ال
يخلوا من مشقة وتعب ،ورحلة
احلج هي للعبادة ،واملشقة جزء
م �ن �ه��ا ،ل��ذل��ك نستطيع ال �ق��ول
ان م��ا تهيئه اململكة العربية
السعودية للحجاج من وسائل
راح��ة وسفر وم��ا توفره جلنة
احل� ��ج وال��ع��م��رة م ��ن وس��ائ��ل
راحة وفنادق وخدمات اخرى،
أم ��ر ن�ع�ت�ب��ره م�ن�ح��ة م��ن ال �ل��ه،
كما وي�ش��ار ب��أن حجاجنا هم
م��ن م��وال �ي��د  1980ب�ي�ن�م��ا االردن
التي نحج عن طريقها حجاجها من
مواليد  1945وهذه نعمة بأن اغلبية
حجاجنا هم من الشباب".

مكاتب "ك��ل العرب" -
الناصرة
kul@alarab.net
ص��در ع��ن دي ��وان َرئ�ي��س
م� �ح� �ك� �م ��ة االس� �ت� �ئ� �ن ��اف
الشرعية العليا في القدس
الشريف ،سماحة الشيخ
ال� �ق���اض���ي ع �ب��داحل �ك �ي��م
ص �ب �ح��ي س� �م���ارة ،كلمة
تضمنت تهنئة لأل متني
االس �ل�ام � �ي� ��ة وال��ع��رب��ي��ة
مب� �ن ��اس� �ب ��ة ح � �ل� ��ول ع �ي��د
األضحى املبارك ،وصلت
ع�ن�ه��ا ن�س�خ��ة إل ��ى م��وق��ع
العرب ،وجاء فيها":احلم ُد
ني والصالة
لل ِه َربِ العامل َ
والسالم على سيد اخللق
اج�م�ع�ين ،وأم���ام األن�ب�ي��اء
واملرسلني محمد األم�ين؛
أما ثم وبعد :ما زلنا نتنسم
نفحات وبركات هذه االيام
ال�ع�ش��ر ال �ت��ي ه��ي أفضل
االيام عند الل ِه تعالى والتي
ينبغي ان نكثر فيها من
عمل اخلير والبر والذكر
 ،فالله سبحانه نسأل ان
يتقبل منا ومنكم الطاعات
انه ولي ذلك وهو القادر
عليه .ايها املسلمون في
مشارق االرض ومغاربها،
اي� �ت� �ه ��ا األم�� � ��ة ال��ع��رب��ي��ة
واإلسالمية عموماً ،ايها
املسلمون في هذه االرض
امل�� �ب� ��ارك� ��ة خ� �ص���وص� �اً،
نتقدم منكم جميعا ً بأحر
التهاني وأجمل التبريكات
مب� �ن ��اس� �ب ��ة ح � �ل� ��ول ع �ي��د
األض��ح��ى امل� �ب ��ارك ال��ذي
يجللنا ببركاته ورحماته
ه ��ذا ال��ع��ام ي ��وم اجل�م�ع��ة
القريب املوافق العاشر من
ذي احلجة لعام 1438هـ
وف ��ق االول م��ن اي �ل��ول/
سبتمبر  2017م".
وزاد ا ل � �ب � �ي� ��ان ":ع � �ي� ��د
األضحى هذا العيد املبارك
الذي يرمز الى ألطاف الل ِه
تعالى بعباده  ،ويعيد الى
أذهاننا ذك��رى ف��داء أبينا

سماحة القاضي عبداحلكيم صبحي سمارة
اسماعيل من الذبح ،وعتقه
م��ن ال �ه�لاك ب��ذب��ح عظيم
 ،فنقدم االض��اح��ي لربنا
ش �ك��را ً ل��ه وع��رف��ان �ا ً على
نعمة وج��ودن��ا ال ��ذي هو
بال شك هو امتدا ٌد لوجود
أبينااسماعيل و م��ن قبله
ابراهيم عليهما وعلى نبينا
أفضل الصالة والسالم.
يأتينا عيداالضحى املبارك
هذا العام  ،واالم��ة تعاني
ش� �ت ��ات أم ��ره ��ا وض �ع��ف
ق��وت�ه��ا وه��وان �ه��ا وت�ف��رق
كلمتها ب�ين األمم  ،يأتي
ع �ي��د األض� �ح���ى امل� �ب ��ارك
واالره � � � � ��اب واجل� ��رمي� ��ة
وا ل�ع�ن��ف يستشري فيما
ب �ي �ن �ن��ا ،ي �ح��ل ع �ل �ي �ن��ا عيد
ال��ل�� ِه األض��ح��ى امل��ب��ارك،
و ق��و ي�ن��ا يظلم ضعيفنا ،
وباطلنا يعربد على حقنا،
ي ��أت ��ي األض� �ح ��ى ون �ح��ن
ن�ض�ح��ي ب �خ �ي��رة شبابنا
وق ��ودا ً للعنف واجلرمية
واالره � � � � ��اب واالط � �م� ��اع
وحب الهيمنة والسيطرة
والطغيان".
وأض � ��اف ال �ب �ي��ان":ه��ذه
امل �ن��اس �ب��ة ال �ك��رمي��ة متثل
اخ�لاص واستقامة ابينا
ابراهيم وأبينا اسماعيل
حت��ت ام ��ر رب�ه�م��ا ت�ب��ارك
وتعالى وامتثالهما ألمره،
وك�ي��ف جناهما ال�ل��ه بهذا
اإلخالص وتلك االستقامة
م��ن ال�ب�لاء العظيم ،تأتي

ونحن بأشد احلاجة الى
ال �ع��ود ال��ى ال �ل � ِه اخ�لاص�ا ً
واس �ت �ق��ام � ًة ،ل�ع��ل ال �ل ّ� َه ان
ينجينا مم��ا نحن فيه من
بال ٍء وذ ٍل وهوان".
وت ��اب ��ع ال �ب �ي��ان":ان �ن��ا اذ
نهنئ امتنا وشعبنا بهذه
املناسبة العظيمة املباركة
 ،ف��ان �ن��ا ن�ب�ت�ه��ل ال ��ى ال �ل � ِه
ال �ع �ل��ي ال �ع �ظ �ي��م ب�خ��ال��ص
ال��دع��اء ،ان يرحم ضعفنا
وي�ج�ب��ر ك�س��رن��ا وي�ت��ول��ى
امرنا ويعيد إلينا اخالصنا
واس�ت�ق��ام�ت�ن��ا ع�ل��ى ال��دي��ن
ا ل� �ق ��ومي  ،وان يخلصنا
م� ��ن ال� �ع� �ن ��ف واجل ��رمي ��ة
واالره� � � � � ��اب ،وان مي��ن
علينا بالنصر والتمكني،
وان يحفظ علينا اقصانا
وم� �س ��اج ��دن ��ا وارض � �ن� ��ا
وع��رض�ن��ا ودي�ن�ن��ا وأهلنا
وذراري � �ن� ��ا ،ان ��ه ه��و ال�ب��ر
ال��رح �ي��م  ،وه ��و السميع
ال�ع�ل�ي��م .ف�ك��ل ع ��ا ٍم وان�ت��م
بالف خير ،وكل عا ٍم وانتم
الى الل ِه اقرب ،وتقبل الله
منا ومنكم صالح االعمال.
وت�ف�ض�ل��وا ب�ق�ب��ول اجمل
التهاني والتبريكات باسم
مؤسسة احملاكم الشرعية
في البالد ممثلة بقضاتها
وال �ع��ام �ل�ين ف�ي�ه��ا ،عنهم:
االستِئ ِ
ْناف
َر ُ
ئيس َم ْح َك َم ِة ْ
الشَّ ْر ِعيَ ِة الْ ُعلْيَا  ،الْ َق ِ
اضي
صبْ ِحي
الشيخ َعبْ ُدالحْ َ ِكيم ُ
س َما َرة" ،إلى هنا البيان.
َ

تهنئه

نتقدم بأسمى آيات التبريكات والتهاني
الى االبنه الغاليه

الدكتورة يارا قادرية ولي

بمناسبة حصولك ىلع شهاده الدكتوراه
يف موضوع الكيمياء
من جامعة "رايس" األمريكية
متمنين لك دوام التقدم والنجاح مقدمة من الوالد والوالدة
وجميع أفراد العائله
دمت ذخ ًرا ألهلك وابناء شعبك

