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تجريبي

السعودية تتعهد أفضل الخدمات للحجاج

األحد، ١٣ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٥ (٠١:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

جدة – منى المنجومي { مكة المكرمة – سلطان الحجیلي وأحمد آل
عثمان 

< أكد خادم الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز أن حكومته تحقق في أسباب حادثة

سقوط الرافعة في الحرم المكي الشريف (الجمعة)، وقال: «نحقق في أسباب الحادثة، وسنعلن

النتائج». وأعرب خادم الحرمین الشريفین عن تعازيه ألسر الشھداء، داعیًا لھم بالمغفرة والرحمة.

وأكد - لدى زيارته أمس مكة المكرمة، حیث زار المصابین ووقف على مكان وقوع الحادثة - أن

«ھذه الدولة في خدمة البیتین الشريفین».

وقال إن «ھذه الدولة يتشرف ملكھا بأن يكون خادم الحرمین الشريفین». وأضاف أن زيارته

للعاصمة المقدسة أمس جاءت «لتفقد ما حدث ومعرفة أسبابه». إلى ذلك، أكدت السعودية

أمس جاھزيتھا الكاملة لبدء موسم الحج، إذ أعلنت الجھات واألجھزة الحكومیة واألمنیة المعنیة

بالحج اكتمال جاھزيتھا لخدمة ضیوف الرحمن. وقال مستشار خادم الحرمین الشريفین أمیر

منطقة مكة المكرمة األمیر خالد الفیصل الذي يترأس لجنة الحج المركزية إن توجیھات خادم

الحرمین الشريفین الملك سلمان بن عبدالعزيز تشدد على بذل كل الجھود لتقديم أرقى

الخدمات لحجاج بیت هللا الحرام. إلى ذلك، أعلنت سلطات الدفاع المدني السعودية أن عدد

ضحايا حادثة سقوط رافعة الحرم المكي بعد عصر الجمعة ارتفع (السبت) إلى 107 وفیات، فیما

بلغ عدد المصابین 238 شخصًا من جنسیات مختلفة، غالبیتھم من شرق آسیا ودول عربیة. وعزا

مسؤولون الحادثة – التي شرعت لجنة تحقیق كّونھا أمیر منطقة مكة المكرمة لمعرفة األسباب

– إلى ھبوب رياح عاصفة بسرعة بلغت 83 كیلومترًا في الساعة، رافقھا ھطول أمطار غزيرة،

فیما زاد مسؤولون آخرون أن التدافع الذي أعقب الحادثة تسبب في ارتفاع عدد المصابین

والقتلى. وقال مدير الحج والعمرة في الھالل األحمر السعودي الدكتور خالد الحبشي إن الھالل

األحمر شارك بـ68 فرقة إسعافیة وطائرتي إسعاف جوي. وذكر المتحدث باسم مديرية الشؤون

الصحیة في منطقة مكة المكرمة عبدالوھاب شلبي أن المديرية دفعت بـ 36 فرقة إسعافیة،

ووفرت 200 وحدة دم جاھزة، فیما دعمت مستشفیات العاصمة المقدسة بـ340 وحدة دم. ورفعت

حال الطوارئ إلى اللون األحمر في مستشفیات مكة المكرمة كافة. وأكد شلبي أن جمیع

المصابین في مستشفیات مكة المكرمة في حال مستقرة. وأوضحت المديرية أن 95 مصابًا

غادروا أمس المستشفیات، فیما ال يزال 110 مصابین يتلقون العالج. وذكر مستشار أمیر منطقة

مكة المكرمة الدكتور ھشام الفالح أن اللجنة التي أمر بتكوينھا األمیر خالد الفیصل للتحقیق في

الحادثة عقدت أول اجتماع لھا بعد منتصف لیل الجمعة، وكلفت مھندسین سعوديین مختصین

من جھات عدة بتحديد أسباب سقوط الرافعة.
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وزاد الفالح أن اللجنة أمرت مقاول مشروع توسعة الحرم المكي بالتأكد من وسائل السالمة في

بقیة الرافعات، تحت إشراف فريق فني متخصص في إجراءات السالمة من جھات عدة. إلى ذلك،

قدم زعماء دول العالم أمس تعازيھم إلى خادم الحرمین الشريفین وولي العھد نائب رئیس

مجلس الوزراء وزير الداخلیة األمیر محمد بن نايف، وولي ولي العھد النائب الثاني وزير الدفاع

األمیر محمد بن سلمان في ضحايا حادثة سقوط الرافعة. وتلقى خادم الحرمین الشريفین

اتصاالت ھاتفیة من عاھل البحرين الملك حمد بن عیسى آل خلیفة، ورئیسي مصر عبدالفتاح

السیسي، وملك األردن عبدهللا الثاني، ورئیس جیبوتي عمر حسن جیله، ورئیس تركیا رجب

طیب أردوغان، وولي عھد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة باإلمارات الشیخ محمد

بن زايد، أعربوا فیھا عن عزائھم ومواساتھم. وتسلم خادم الحرمین الشريفین، وولي العھد،

وولي ولي العھد، برقیات تعزية من أمیر الكويت الشیخ صباح األحمد، وأمیر قطر الشیخ تمیم بن

حمد، وعاھل المغرب الملك محمد السادس، والرئیس الباكستاني ممنون حسین، وولي عھد

الكويت الشیخ نواف األحمد، ورئیس مجلس وزراء الكويت الشیخ جابر المبارك، ونائب ملك

البحرين ولي العھد األمیر سلمان بن حمد، ورئیس وزراء البحرين األمیر خلیفة بن سلمان، ونائب

أمیر قطر الشیخ عبدهللا بن حمد، ورئیس مجلس الوزراء وزير الداخلیة القطري الشیخ عبدهللا بن

ناصر، ورئیس وزراء باكستان نواز شريف، وشیخ األزھر الدكتور أحمد الطیب.
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