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  يلبون نداء خليل الرحمن 

 لم يستبعد وزير الداخلية االمير نايف 
بن عبدالعزيز امكانية ان يحاول تنظيم 
القاعدة تنفيذ هجوم يعكر صفو موسـم 
احلج، لكن لـم يحصل اي عمل من هذا 

النوع في املاضي.
  ومبا ان حصول اي هجـوم بالتزامن 
مع احلج ميكن ان يتسـبب للمملكة في 
احراج كبير، نظمت القوات السـعودية 
وقوات الدفاع املدنية اسـتعراضا كبيرا 
للقوة االربعاء اكدت من خالله جهوزيتها 
واستعدادها الي وضع. كما ان املراقبني 
يرون ان اسـتهداف القاعدة للمشاعر 
املقدسة قد يطلق حالة غضب اسالمي 
عارم ضدها. وقد نفى تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب امس أنـه يخطط للقيام 
بهجوم يتزامن مع احلج، وقال التنظيم 
في بيان نشـر علـى موقع يسـتخدمه 
املتشـددون اإلسـالميون على شبكة 
اإلنترنت «نبني ألمتنا املسلمة أن طليعتها 
املجاهدة تبرأ الى اهللا من كل من يقوم 
بالتعدي على الكعبة املشرفة وعلى حجاج 
بيت اهللا احلرام وأن احلج هو فريضة من 
فرائض اإلسـالم وأننا أحرص على دماء 
املسـلمني في أي مكان كانوا ومكة هي 

أشد حرمة من غيرها».  

  وزير الداخلية السعودي ال يستبعد هجومًا ارهابيًا
  والقاعدة تؤكد: حريصون على دماء المسلمين 

 ألول مرة.. التلفزيون اإليطالي 
يشارك في تغطية الحج

 إخماد حريق 
  في خيام بعرفات

 يشارك ألول مرة التلفزيون االيطالي الرسمي في نقل وتغطية حج 
هذا العام عبر قناتيه األولى واالخبار، وذلك بهدف ايضاح سماحة 

االسالم والتعريف باحلج.
  وأوضح ممثل التلفزيون صالح مثناني جلريدة «عكاظ» ان وفد 
التلفزيون االيطالي يتمثل في مذيـــع ومصور، وقال: «نحضر هذا 
العام الول مرة لتغطية ونقل شـــعائر احلج ملشاهدينا في ايطاليا، 
بهدف اظهار سماحة االسالم وانه ليس دين عنف وارهاب ولتغيير 
الصورة النمطية لدى املشاهدين في ايطاليا، وتفسير احلج وتبسيطه 
لهم ملعرفة مقاصده الســـمحة». واضاف مثناني «ستكون تغطيتنا 
مباشرة عبر تقارير ميدانية عبر الهاتف وباستخدام االقمار الصناعية 
لقناة االخبار وايضا القناة االولى الرسمية، اضافة الى اعداد تقارير 
ميدانية». وبني املذيع صالح مثناني (تونسي االصل) ان وفد التلفزيون 
االيطالـــي قام باعداد تقرير عن املدينة املنورة خالل االيام املاضية، 
ويســـعى العداد تقرير آخر عن مكـــة املكرمة لبثه في القناة االولى 

االيطالية بعد العودة من احلج. 

 مكـــة املكرمةـ  كونا: أخمدت فرق الدفاع املدني 
الســـعودي امس حريقا اندلع فـــي عدد من خيام 
احلجاج املصريني واملغطـــاة مبادة الفيبرجالس 
على مساحة ١٢٠٠ متر في منطقة عرفات دون ان 

يلحق اي خسائر بشرية.
  وذكر الناطق االعالمي للمديرية العامة للدفاع 
املدني باحلج الرائد عبداهللا احلارثي في تصريح له 
ان ٢٠ فرقة من االطفاء واالنقاذ هرعت للتعامل مع 
احلادث فور تلقي البالغ حيث متكنت من محاصرة 
احلريق واحليلولة دون امتداده خالل وقت وجيز. 
وأضاف ان احلادث لم يسفر عن اي خسائر بشرية 
وذلك في أثناء خلو املوقع من احلجيج، مشيرا الى 
اصابة عدد من رجال الدفاع املدني بإصابات طفيفة 
تلقوا العالج في املوقع فيما يجري حاليا التحقيق 

في أسباب اندالع احلريق. 

 اإلسعاف الجوي السعودي يتدخل إلنقاذ ٥ حجاج
   أصيبوا في حادث سير على طريق مكة ـ المدينة

 الرياضـ  د.ب.أ: نقلت طائرات اإلسعاف 
اجلوي التابع لهيئة الهالل األحمر السعودي 
خمسة حجاج من شرق آسيا أصيبوا في 
حادث انقالب سيارة كانوا يستقلونها على 
جسر اجلموم (٥٤كم من مكة املكرمة) على 

طريق املدينة.
  وذكرت وكالة األنباء الرسمية السعودية 
علـــى موقعها اإللكترونـــي أن بالغا ورد 
لعمليات اإلسعاف اجلوي عن وجود تلك 
اإلصابات في املوقع تستدعي النقل العاجل 

إلى أقرب مستشفى.
  وأوضح مدير عمليات اإلسعاف اجلوي 
السعودي، عبد احلكيم بن سعدون اجلوفي، 

أن طائرتني من طائرات اإلسعاف اجلوي 
السعودي املتمركزة بعرفات توجهتا إلى 
املكان، بينما أقلعت طائرة ثالثة لتحلق 
في سماء املشاعر استعدادا لتقدمي الدعم 
للطائرتني املســـتجيبتني للبالغ إذا دعت 
احلاجة ولالســـتجابة ألي بالغ آخر في 
منطقة املشـــاعر في نفس الوقت. وفور 
وصول الطائرات إلى املوقع حددت احلاالت 
احلرجة وقدمت اإلسعافات الفورية الالزمة 
لتنقل بعد ذلك أربع حاالت حرجة بالطائرات 
إلى مستشفى النور في مكة املكرمة، وتنقل 
احلالة اخلامسة املستقرة بواسطة اإلسعاف 

األرضي للهالل األحمر السعودي.  

 منىـ  كونا : أمضى مئات اآلالف من احلجاج من سائر انحاء 
العالم امس يومهم األول من شعائر احلج  في منى وبدأوا في 

التوجه إلى عرفات، دون تسجيل اي حوادث.
  ولم يعلن بعد العدد النهائي للحجاج هذه السنة اال ان بعض 
التقديرات املتداولة في مكة املكرمة تشير الى وجود ٢٫٥ مليون 

شخص في االراضي املقدسة الداء الفريضة.
  لكن االرقام الرسمية تشير الى منح ١٫٧ مليون اذن حج لالجانب 

ومئتي الف اذن لسكان السعودية وباقي دول اخلليج.
  وتشددت السلطات في تعاملها مع احلجاج غير الشرعيني 
واطلقت حملة واسعة تهدف الى احلؤول دون حصول عمليات 

تسلل الى املدينة املقدسة.

  وتفرض الســــلطات غرامة قدرها عشرة آالف ريال (٢٦٦٧ 
دوالرا) على اي سائق مركبة ينقل حجاجا غير شرعيني. وفي 
يوم التروية املصادف في الثامن من شــــهر ذي احلجة، اليوم 
االول من شــــعائر احلج ينتقل احلجــــاج الى وادي منى حيث 

يبيتون.
  ويستعد احلجاج في مشعر منى للصعود الى جبل عرفات 
الذي يعرف بجبل الرحمة، وهو ذروة احلج واهم اركانه. ومشعر 
منى الذي تنبض فيه احلياة كل سنة ملدة خمسة ايام، حتول 
الى بحر هائل من اخليام البيضاء. ويتجه احلجاج صباح غد 
االثنني الى «عرفات» الذي يبعد عشرة كيلومترات جنوب شرق 

منى، وميضون عليه يوما من الصالة والدعاء والتأمل.

  وبعد مغيب الشمس ينزلون الى مزدلفة للمبيت وهي تقع في 
منتصف الطريق بني عرفات ومنى، وعادة يقوم احلجاج بجمع 
احلصاة في مزدلفة الستخدامها في رمي اجلمرات. والثالثاء اول 
ايام عيد االضحى، يعود احلجاج فيه الى منى بعد صالة الفجر 
ويقومون برمي اجلمرة االولى، وهي رمز لرجم الشيطان، ثم 

يقومون بالتضحية، وغالبا تكون التضحية بخروف.
  وفــــي االيام الثالثة التي تلي، يتابع احلجاج شــــعائر رمي 
اجلمرات ويقومون بالطواف االخير حول الكعبة الشــــريفة، 
وهو مــــا يعرف بطواف االفاضة الذي يســــبق عودة احلجاج 

الى ديارهم.
  ولم يتم تسجيل اي حوادث مهمة في االيام االخيرة بالرغم 

من تواجد مئات االالف في مكة، وجتمع حوالي ١٫٧ مليون مصل 
اجلمعة في احلرم لصالة اجلمعة.

  وانفقت اململكة التي تفتخر بكونها حامية احلرمني الشريفني 
والســــاهرة على امن وراحة احلجاج، مليارات الدوالرات على 
حتسني منشآت خدمة احلجاج من اجل ضمان االنتقال السلس 
عبر املشــــاعر. وهذه السنة يدخل اخلدمة للمرة االولى «قطار 
املشــــاعر» الذي يعرف ايضا مبترو مكة، وقد افتتحت املرحلة 
االولى منه وهي جزء من املشروع ينقل احلجاج بني منى وجبل 
عرفات عبر مزدلفة. اما جســــر اجلمرات حيث يقوم احلجاج 
بشــــعائر رمي اجلمرات، فقد متت توسعته وبات يتمتع بعدة 

طبقات، كما مت تنظيم احلركة عليه بدقة.

 ٢٫٥ مليون حاج على عرفات اليوم 

 د.عبداهللا التركي 

 مكة املكرمة ـ كونا: دعا أمني 
عـــام رابطة العالم االســـالمي 
التركـــي امس قادة  د.عبداهللا 
وشـــعوب االمة االسالمية الى 
االستفادة من موسم احلج في 
معاجلة قضاياهم والوحدة بني 
املسلمني والتعاون في مواجهة 

التحديات.
  وقـــال د.التركي في كلمة له 
مبناسبة الوقوف بعرفة ان االمة 
االسالمية حتمل هموم عدد من 
التي تنتظر  القضايا الساخنة 
املســـاعي واملبادرات اجلازمة 
واحلازمة والتي على رأســـها 
قضية شعب فلسطني احملتلة.

  وطالـــب الدول االســـالمية 
بتقـــدمي كل املســـاعدة والدعم 
الفلسطيني  الشـــعب  ملساعدة 
داعيا الفرقاء الفلسطينيني الى 

توحيد الصف ونبذ الفرقة.

التركي بالدول االسالمية لدعم 
وحدة العراق وبذل اجلهود النهاء 

مشكالته.
ان االمة االسالمية    واوضح 
تواجـــه الى جانب مشـــكالتها 
الداخليـــة حتديـــات خارجية 
تســـتهدف شـــخصية وثقافة 

االنسان املسلم وعقيدته.
العالم  الى ان رابطة    واشار 
االســـالمي بحثت في مؤمترها 
االسالمي االول والذي اقيم حتت 
رعاية خادم احلرمني الشريفني 
مؤخرا اوضاع االمة حيث طالب 
املؤمترون بوضع خطة ملواجهة 
التحديات وعالج املشكالت التي 

تواجهها.
  واكد ان الرابطة ستعمل على 
تنفيذ تلك اخلطـــط من خالل 
برامـــج تركز على حاضر االمة 

مباضيها الزاهر. 

  واكد ان ما يجري في االراضي 
الفلسطينية يستوجب توحيد 
الصفوف وجندة االشـــقاء في 
فلسطني وتقدمي العون والنصرة 

لهم.
  وفيما يتعلق بالعراق اهاب 

 أمين رابطة العالم اإلسالمي يدعو إلى االستفادة  
من موسم الحج لعالج قضايا المسلمين

 ماء زمزم.. يعيد لصومالي سمعه ونطقه
 الرياض: في حالة نادرة جدا استعاد حاج صومالي 
٤٢ عاما حاستي الســــمع والنطق بعد ٢٠ عاما من 
فقدهما، وذلك بعد ان ادى الطواف وشــــرب من ماء 
زمزم. ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية الصادرة 
امس االحد عن احلاج عبدالرحمن شريف قوله: «انه 
قبل عشرين عاما وحينما كان يعمل موظفا بإدارة 
احملاسبة ونتيجة لالوضاع املضطربة التي تعيشها 
الصومال اصيب بقذيفة افقدته السمع والنطق واصبح 
غير قادر على الكالم وسماع اصوات اآلخرين واضطر 
واسرته الى االنتقال الى بريطانيا للعيش بها، ومت 
عرضه على عدد كبير من االطباء املتخصصني الذين 
قاموا بالكشف عليه وفشلوا في إيجاد العالج املناسب 

له»، واصبحت لغة االشارة هي الوسيلة الوحيدة 
لتعامله مع اآلخرين». واشــــارت الصحيفة الى انه 
امام اوضاع الصومال املتردية قرر احلاج الصومالي 
العيش في بريطانيا مع زوجته ورزق بأربعة أبناء 
«ولدين وبنتني»، وقد تعاطفت اجلهات املعنية في 
بريطانيا معه وزودته ببطاقة تشــــير الى انه أصم 
وأبكم. وأشار شريف الى انه بعد فراغه من الطواف 
والسعي حل إحرامه واجته الى دورات املياه بالساحات 
اجلنوبية وبعد خروجه منها ســــمع صوت مؤذن 
املســــجد احلرام يرفع اذان الفجر فسارع الى اخبار 
من معه من املرافقــــني في بعثة احلج، والذين بدت 

عليهم جميعا عالمات التعجب والدهشة.


