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 كونا: بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية الى اخيه خادم احلرمني الشــــريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز آل ســــعود ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه رعاه اهللا، 
عن صادق متنياته ألخيه خادم احلرمني الشريفني 
بالشفاء العاجل اثر الوعكة الصحية التي أملت به، 
ســــائال املولى تعالى ان مين عليه مبوفور الصحة 
والعافية ملواصلة عطائه املعهود وقيادة مســــيرة 
اخلير والنماء للمملكة العربية السعودية الشقيقة 

وشعبها الكرمي في ظل قيادته احلكيمة.
  كما بعث ســــمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتني مماثلتني.
  من جهة أخرى، أناب خادم احلرمني الشــــريفني 

امللك عبداهللا بن عبدالعزيز، الذي تعرض النزالق 
غضروفي، األمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لإلشــــراف 
علــــى راحة احلجاج خالل فترة احلج التي تبدأ غدا 

األحد، يوم التروية.
  وذكرت وكالة األنباء السعودية الرسمية أمس 
أن امللك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود اناب األمير 
نايف بن عبدالعزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية لإلشراف على راحة 
حجاج بيت اهللا احلرام، وحضور حفل اســــتقبال 
رؤساء بعثات احلج. وكان الديوان امللكي أعلن في 
بيان له اجلمعة أن امللك عبداهللا بن عبدالعزيز يعاني 
وعكة صحية تســــتلزم الراحة، تتمثل في تعرضه 

النزالق غضروفي.  

 افتى د.علي جمعـــة مفتي جمهورية مصر العربية بأنه يجوز 
شـــرعا النفرة مـــن عرفات على مرتني او اكثر حســـبما تقتضيه 
املصلحـــة العامة للحجيج، منبها الـــى ان ذلك ال يعد هذا تغييرا 

ملناسك احلج بحال من االحوال.
  وفي بيان صدر عن دار االفتاء املصرية، اوضح املفتي في معرض 
رده على مدى مشروعية ان تكون نفرة احلجيج من عرفات على 
مراحل لتتم النفرة في سهولة ويسر لهذه االعداد الغفيرة املتزايدة، 
وهل يعد ذلك تغييرا ملناسك احلج بقوله «ان االسالم دين راق في 
تعاليمه ونظامه، ويهدف في العبادات الشرعية الى ادائها بطريقة 
حتفظ على املكلفني امنهم وراحتهم وســـالمتهم، ويقدم املصلحة 
العامة على املصلحة اخلاصة وانه ال مانع من ترك التقيد ببعض 
املذاهب الفقهية اذا كانت املصلحة في غيره، قياسا على ما مت االفتاء 
به في رمي اجلمـــرات، اذ ان التقيد بأدائه في بعض االوقات دون 
بعض مشقة كبيرة على احلجيج، مضيفا انه من القواعد الشرعية 

املقررة «اذا ضاق االمر اتسع».
  وبني مفتي جمهورية مصر العربية انه يجوز شـــرعا للجهات 
املسؤولة واملنوط بها ان يتم تنظيم النفرة واالفاضة من عرفات 
مبا يتالءم مع اعداد احلجيج ومينع تكدســـهم وتدافعهم  ويجوز 
شـــرعا لولي االمر او احلاكم تقييد املباح للمصلحة العامة، وذلك 
طبقا ملا هو مقرر في قواعد الفقه االسالمي، ولذا فيجوز للقائمني 
على تنظيـــم احلج ان يتخيروا من املذاهـــب الفقهية املعتبرة ما 
يرونه محققا للمقاصد الشرعية واملصالح املرعية، ويكون انسب 

لسالمة احلجاج، واقرب المنهم وراحتهم. 

 خادم الحرمين الشريفين ينيب األمير نايف
   لإلشراف على الحج بعد إصابته بانزالق غضروفي 

 صاحب السمو أبرق للملك عبداهللا وتمنى له الشفاء 

 مفتي مصر: يجوز شرعا نفرة الحجيج 
من عرفات على مرتين أو أكثر

 د.خالد املذكور 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد  خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز 

 مواكب الحجيج تتوجه إلى منى لقضاء يوم التروية
 تبدأ مواكب حجاج بيت اهللا احلرام 
اليوم االحد في الصعود الى مشعر 
منى لقضاء يوم التروية في مستهل 

رحلة احلج.
  وسيقضي احلجاج نهارهم وليلتهم 
في صعيـــد منى الطاهـــر بالتعبد 
اقتداء بســـنة  والصلوات والتلبية 

املصطفى صلى اهللا عليه وسلم.
  كما سيقضي احلجاج املقدر عددهم 
بنحو مليوني حاج يومهم وليلتهم 
في صعيد منى وبعد اشراقة شمس 
التاســـع من ذي احلجة تبدأ قوافل 
احلجيج بالنفرة الى صعيد عرفات 

لقضاء (يوم عرفة).
  واســـتعدادا لبدء توافد احلجاج 
الى مشـــعر منى كثف رجال االمن 
واملـــرور تواجدهم مـــن اجل تأمني 
ســـالمة احلجاج وضمان انسيابية 
تدفقهم والعمل على فك اي اختناق 

في حركتهم.
  ويحظى احلجاج بعناية وخدمات 
متكاملة اعدتها اجلهات الســـعودية 
املعنية بشـــؤون احلـــج رامية الى 
تسخير جل االمكانات لراحة وخدمة 
وفـــود احلجيج ليتمكنـــوا من اداء 
مناســـكهم في يسر وسهولة وسط 

اجواء مفعمة باالميان. 

 العمر يبحث مع مدير « المدني» السعودي تبادل الخبرات  ارتياح لتخصيص مساحات إلقامة الكويتيين في مزدلفة 
 ضاري المطيري

  انباء عن تخوف كثير من احلمالت الكويتية من استخدام القطار، والذي 
يستخدم هذا العام للمرة االولى للنفرة من عرفة الى مزدلفة وغيرها من 
املناســـك، حيث يخشـــى الكثيرون منهم ضياع حجاجهم عند صعودهم 
لكابينة القطار، وبني مسؤولو املرور في السعودية ان توقف القطار عند 

محطات الوقوف لن يتجاوز ٣ دقائق.
  من جهة اخرى، ابدى الكثيرون ارتياحهم البالغ لتخصيص مساحات 
القامـــة احلجاج الكويتيني، حيث كان هنـــاك قلق من صعوبة اقامة خيم 
مزدلفة دون االستعانة بالباصات التي كانت في السابق تنقل مع حجاجها 
اخليم اخلفيفة والسهلة التركيب ودورات املياه املتنقلة، وقد قامت البعثة 
الكويتية عصر امس باالجتماع مبندوبي احلمالت الكويتية لتوزيع قسائمهم 

مبزدلفة والتي منحتها لهم السلطات السعودية قبل يومني. 

 مكـــة املكرمة ـ كونا: اجتمع رئيس وفـــد وزارة الداخلية في بعثة احلج 
الكويتية اللواء عصام العمر امس باملدير العام للدفاع املدني السعودي الفريق 
سعد التويجري لبحث تعزيز التعاون وتبادل اخلبرات الثنائية. وقال اللواء 
العمر عقب اللقاء انه قدم الشكر للفريق التويجري على جهود الدفاع املدني 
الكبيرة املبذولة في سبيل امن احلجاج وسالمتهم. وأعرب عن إعجابه بقدرات 
الدفاع املدني السعودي وجاهزيته في مواجهة املخاطر االفتراضية في املشاعر 
املقدسة ما يجسد حرص حكومة خادم احلرمني الشريفني على توفير كل ما 
من شأنه ان ييسر على احلجاج أداءهم مناسك احلج. ونقل اللواء العمر عن 
الفريق التويجري اشادته بوجود فريق للدفاع املدني الكويتي ضمن بعثة 
احلج الكويتية حيـــث اعتبرها مبادرة من البعثة للتكامل مع الدفاع املدني 
الســـعودي. يذكر ان وفد وزارة الداخلية املشارك في البعثة الكويتية يضم 

اضافة الى منتسبي الوزارة عددا من الضباط اإلطفائيني. 

 النجيمي يطالب 
بتعيين داعيات

  في الحج والبكار يمانع 

 ٦٠٪ من الفتيات السعوديات محرومات  من الحج

 وكاالت: طالب عضو املجمع 
الفقهـــي الدولـــي وعضو جلان 
املناصحـــة الشـــيخ د. محمـــد 
النجيمي وزارة االوقاف والشؤون 
اإلسالمية بتعيني نساء داعيات. 
وقال لـ «املدينة»: إن دور املرأة 
في احلج دور مهـــم وممكن أن 
تكون املرأة موجهة ومبينة لبنات 
جنســـها، مضيفا أن كثيرا من 
أحكام احلج التي قد تخجل املرأة 
أن تسال الرجال فيها. ودعا وزارة 
االوقاف والشـــؤون االسالمية 
واجلهات املعنيـــة تنظيم ذلك 
حتى تكون املرأة واعظة ومبينة 
ومرشـــدة إلحكام احلج كما هو 
احلال في املسجد احلرام واملسجد 
النبوي، مشددا على شريطة أن 
تكون املرأة داعية أو مفتية بإذن 
من اجلهات املختصة.وأضاف: إن 
دور املرأة مهم ومحوري ومركزي، 
مبينا أن من املعوقات عدم وجود 
تنظيم مستثنيا املسجد احلرام 

واملسجد النبوي.
  وقال: لم نر اجلهات املسؤولة 
أعدت مفتيات وداعيات واعظات 
إلى اآلن بشكل رسمي وهذا من 
املعوقات الكبيرة للمرأة في احلج 
وغير احلج، مطالبا احلجاج بأال 
يستفتوا إال من يثقون في دينه 

وخلقه. 

 الرياض ـ يو.بي.آى: أوضحت دراسة سعودية 
حديثة أن ٦٠٪ من الفتيات الســــعوديات ال يؤدين 

فريضة احلج بسبب عدم وجود محرم.
  وقالت الدراسة التي أجراها الباحث محمد الشائع 
من املعهد العلمي مبحافظة شــــقراء (شــــمال غرب 

الرياض) ونشرتها صحيفة «املدينة» امس وأجريت 
على ٢٠٠ فتاة وشاب أن ٣٠٪ منهن أرجعن عدم أداء 
الفريضة إلى عدم وجود سبب. وقالت ٥٪ إن السبب 
يعود إلى عــــدم قدرتهن املادية وقالت ٥٪ منهن إن 

السبب يعود إلى انشغال الزوج بأمور الدنيا.

ملقر حمالت احلج والوقوف على أي 
شكاوى وكتابة تقارير عنها مؤكدا في 
الوقت ذاته ان حمالت احلج الكويتية 
من افضل احلمالت على مســـتوى 

العالم بفضل اهللا وحمده.
  واكـــد ان هناك زيـــارات يومية 
بني بعثة احلج الكويتية والبعثات 
اخلليجية واالسالمية «حيث استقبلنا 
مبقر البعثة وفـــدا من بعثة احلج 
العمانية وقمنا بزيارة بعثة احلج 
البحرينيـــة ملزيد من التواصل بني 
حمالت احلج وتقوية الروابط بيننا 

بفضل اهللا».
  وعمـــا اثير عـــن اصابة بعض 
احلجاج مبرض انفلونزا اخلنازير 
ووفاة عدد مـــن احلجاج املصريني 
قال د.املذكور «ال يوجد أي امراض ال 
انفلونزا اخلنازير وال غيره بالنسبة 
للبعثة الكويتيةـ  وهللا احلمدـ  مشيرا 
الى ان الفريـــق الطبي على اتصال 
مع اجلانـــب الســـعودي للوقوف 
حلظة بلحظة على آخر املستجدات 
في املستشفيات السعودية، «وهللا 

احلمد الوضع مطمئن جدا». 

املزدلفة قال د.املذكور ان السلطات 
السعودية خصصت مساحة ١٦ الف 
متر مربع للحمـــالت الكويتية مبا 
فيهـــا البعثة وهي مســـاحة كبيرة 

وهللا احلمد.
  ولفت د.املذكور الى انه يعقد يوميا 
اجتماعات من الساعة ١٠ صباحا الى ١٢ 
ظهرا مع رؤساء الوفود الكويتية من 
الداخلية واالوقاف والصحة واالعالم 
للوقوف علـــى آخر اســـتعداداتها 
جميعا لبدء املشاعر املقدسة اليوم 
بدءا من التروية والوقوف بعرفات 
اهللا واملزدلفة واملبيت مبنى ورمي 
اجلمرات حتى عودة ضيوف الرحمن 

ساملني بإذن اهللا.
  وكشف انه مت امس وضع اخلطة 
املناســـك للحمالت  الكاملـــة ألداء 
الكويتية مشـــيرا الـــى ان البعثة 
ستغادر في الساعة ٩ مساء اليوم 
االحد الى عرفـــات ومنها الى بقية 

املشاعر املقدسة.
  وأكد ان مســـؤولي بعثة احلج 
يقومـــون يوميـــا مبتابعة ضيوف 
الرحمن مـــن خالل زيارات ميدانية 

الذي تعرض له بعض املســـافرين 
عبر االراضي السعودية امس االول 
مبنطقة حفر الباطن واسفر عن عدد 

من الضحايا.
  واوضح انـــه كلف اللواء العمر 
مبتابعة االمـــر حيث قام باالتصال 
مبنفذ الســـاملي الذي اكد ان حافلة 
الركاب التي تعرضت للحادث كانت 
تقل عددا من الركاب لديهم تأشيرات 
مرور وليست حجا وبالتالي ال نعرف 
الوجهة التي كانوا يســـيرون اليها 
هل هي احلج او املرور الى بلدانهم 
مشـــيدا في هذا االطار ايضا بالدور 
الكبير الذي تقوم به سفارة الكويت 
في اململكـــة والقنصلية العامة في 
جدة حيث تبذالن جهودا متواصلة 
للوقوف على راحة ضيوف الرحمن 

ومتابعة أي امر فورا.
  وعلى صعيد اجراءات البعثة في 
تسلم اراضي منى وعرفات واملزدلفة 
قال د.املذكور ان بعثة احلج الكويتية 
تســـلمت اراضي البعثة في عرفات 
منذ ٥ ايام مشـــيرا الى انها ال تبعد 
اكثر من ٢٧٠ مترا من محطة القطار 

موضحا ان حجاج الكويت والبحرين 
واحلجاج من داخل اململكة العربية 
الســـعودية اول املفوجـــني بقطار 

املشاعر هذا العام.
  وعلى صعيد متصل اكد د.املذكور 
ان احلريق الذي نشب في عدد من 
مخيمات عرفة نتيجة ماس كهربائي 
كان بعيدا عن مخيمات احلج الكويتية 

ولم يصب أي منها بسوء.
  وبالنســـبة  ألراضي البعثة في 

 أسامة أبوالسعود
  شدد رئيس بعثة احلج الكويتية 
د.خالد املذكور على ان جميع افراد 
بعثة احلج الكويتية وجميع حجاج 
الكويت بخير ووصلوا الى االراضي 
املقدسة استعدادا ليوم التروية اليوم 
االحد ـ ٨ ذي احلجة ـ مشيرا الى ان 
البر وصلوا بسالمة  جميع حجاج 
اهللا اول ايـــام ذي احلجـــة بينمـــا 
توافـــد احلجاج جوا خـــالل االيام 
الثالثة املاضية اخلميس واجلمعة 
السبت ويبقى عدد قليل يصل اليوم 

االحد.
  ولفت د.املذكور في تصريحات 
خاصة لــــ «االنباء» من مقر البعثة 
الكويتية في النسيم ان بعثة احلج 
الكويتية غير مسؤولة عن أي حاج 
يذهب لالراضي املقدسة خارج حمالت 
احلج الرسمية واملعتمدة لدى وزارة 
االوقاف الكويتية سواء حمالت احلج 
املخصصة لإلخوة الكويتيني او العرب 
او غير العرب ولكنها جميعا حمالت 
رسمية ويحمل كل حاج منها تصريح 
حج مؤكدا انه شخصيا تابع احلادث 
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 ضاري المطيري
  أكد رئيس البعثــــة الطبية الكويتية 
د.محمد العازمــــي لـ «األنباء» ان الوضع 
الصحي للحجاج القادمني من الكويت مرٍض 
جدا مقارنة باملواسم السابقة، مشيرا إلى 
ان البعثة قامت بجميع التجهيزات الطبية 
خلدمة احلجاج، باإلضافة إلى إشــــرافها 
الرقابي على الطواقم الطبية في احلمالت 

الكويتية.
  «األنباء» التقت العازمي في مبنى البعثة 
الكويتية بحي النســــيم في مكة املكرمة 
للحديــــث عن احلالــــة الصحية للحجاج 
الكويتيني بشــــكل تفصيلــــي، وعن أهم 
التوصيات الطبيــــة الواجب التزامها من 

احلجاج، وفيما يلي تفاصيل اللقاء: 
ــاج  للحج ــي  الصح ــع  الوض ــف    كي
ــذه اللحظة؟ حدثنا عن  الكويتيني حتى ه
ــة، وعن احلالة  ــي البعثة الطبي ــم ف دورك

الصحية حلجاجنا من الكويت؟
  بداية اعتمدنا الكوادر الطبية جلميع 
احلمالت الكويتية، وقمنا بتوزيع األدوية 
الالزمة، وكان معدل احلاالت املرضية مرضيا 
جدا، وقد فاق كل التوقعات بحمداهللا، حيث 
كنا في السابق نحول مريضا يوميا إلى 
املستشفيات السعودية، وندخل ١٠ إلى ١٥ 
مريضا إليها، أي ٢ من كل ٥٠٠٠ حاج، لكن 
هذا العام ومنذ بداية املوسم إلى اآلن لم 
يتم إدخال سوى ٤ مرضى إلى املستشفيات 
السعودية، وهي كل من مستشفى النور، 

ومستشفى امللك عبداهللا.
  حدثنا أكثر عن الوضع الصحي للمرضى 

الـ ٤ الذين أدخلوا املستشفيات؟
  أحدهم مريض في مستشــــفى النور، 
وهو حاج مصري اجلنسية ضمن حملة 
كويتية، وهو يعاني من مرض مزمن قدمي، 
ولديه مشكلة بالكبد ونزيف في اجلهاز 

الهضمي، وهو فــــي حالة حرجة حقيقة 
إلى اآلن.

  أما احلاالت الكويتية األخرى فهي رجالن 
وامرأة، أحدهما مريض أصيب بجلطة في 
الساق، وتبني لنا أنه قدم بها من الكويت 
وقد طــــرأت عليها مضاعفات بعد إجرائه 
للقســــطرة في الكويت، واملريض اآلخر 
أدخل املستشفى بسبب ضيق في الشريان 
التاجي في القلب، ومت له إجراء قسطرة 
في القلب، واقترح الطاقم السعودي الطبي 
هناك بإجراء عملية عاجلة له من أجل زراعة 
الشريان، لكن املريض مازال مترددا في قرار 
العملية، ويغلب الظن أنه لن يستطيع أن 
يتم حج هذا العام ألن حالته الصحية ال 

تسمح له وإن كان صغيرا بالعمر.
  وأما احلالة األخيرة فهي سيدة كويتية 
عانت من إسهال، وقد تبني كذلك لنا أنها 
كانت تعاني هذا املرض منذ أســــبوعني، 

أي قبل قدومها إلى البقاع املقدســــة، وقد 
أدخلت املستشفى نتيجة اإلعياء واإلجهاد 
الشديدين، لكن هناك أنباء طيبة باحتمال 

خروجها اليوم أو غدا.
  ولدينا ٥ أطباء مصرح لهم بزيارة وتفقد 
مرضانا في املستشفيات السعودية، حيث 
تتراوح زيارتهم على املرضى الكويتيني 

بحدود مرة إلى مرتني في اليوم.
  وما سوى ذلك فتراوحت احلاالت بني 
حاالت اعتيادية كالربو والتهابات اجلهاز 
التنفســــي العلوي واالنفلونزا، وعموما 
بلغ عدد املرضى الزائرين لعيادة البعثة 
الكويتيــــة من صباح اليوم (أمس) حتى 
أذان الظهــــر ٣٣٠ مريضا، وعولج أغلبهم 
ولم يحول منهم الى املستشفيات سوى 

١١ حالة.
ــاد أال تخصص أماكن للحمالت    من املعت
ــة في مزدلفة، لكن لظروف  والبعثة الكويتي

ــام مت تخصيص  ــار هذا الع ــم بالقط تنقلك
مساحات لكم، فهل نتوقع منكم إنشاء مركز 
ــز الطبية املتنقلة لكم  طبي على غرار املراك

في منى وعرفة؟
  ال، لن تكون هناك عيادة، وذلك ألن 
مكوثنا في مزدلفة قصير جدا، تقريبا لن 
نتجاوز ٥ ساعات، ومعلوم أنك حتتاج 
عند إرادة إنشاء عيادة إلى جتهيز مسبق، 
ولن يكون هناك متسع من الوقت الكافي 
إلقامـــة وتركيب املركز الطبي مبزدلفة 
وإزالته مرة أخرى، إضافة إلى أن تنقلنا 
بالقطار لن يسمح لنا بحمل جتهيزاتنا 
الالزمة ملثل هذه األمور الكبيرة، حيث 
ال يســـمح في القطار إال بحمل حقيبة 
صغيرة مع كل عضو من الطاقم الطبي، 
وكذلك فإن وجود األطباء في احلمالت 
الكويتية يسد هذا الفراغ املؤقت بإذن 

اهللا وسيقومون بالواجب.


