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 رفض الـ «فيس بوك» في الحج 

 «األرصاد» توقعت هطول أمطار على مكة ومنى

 انخفاض حاالت النشل هذا العام 

 حتول جهازا البالك بيري واآليفون 
الى رفيقني مالزمني للحاج في املشاعر 
املقدسة للتواصل مع األهل واألحباء، 
وباألخص عن طريق الـ «فيس بوك»، 
ويرفــــض عضو اجلمعية الفقهية في 
كلية الشــــريعة في الرياض الشــــيخ 

د.محمد البيشي بحسب جريدة «عكاظ»، 
الولوج الى مواقع االتصال االجتماعي 
في املشاعر املقدســــة، داعيا احلجاج 
الى استشــــعار عظمة املكان املقدس، 
وأن يقضي احلاج وقتــــه في التعبد 

والتأمل. 

 توقعت ادارة التحاليل والتوقعات 
بالرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة 
في تقرير لها عن حالة الطقس خالل 
األربع والعشرين ساعة املاضية في 
مكة املكرمة ومشـــعر منى ان تشهد 
هطول أمطار من خفيفة الى متوسطة 
حيث غطت سماء مكة املكرمة ومشعر 

منى سحب ركامية متفرقة.
  وأفـــاد التقريـــر بـــأن الريــــــاح 
غربيــــــة الى جنوبيــــــة غربية في 

مكة املكرمة.
   وأشار الى ان درجات احلرارة كانت 
على النحو التالـــي: مكة املكرمة ٣٩ 

ومنى ٣٨. 

 اســـهم زيادة اعداد كاميرات املراقبة 
وانتشـــارها املدروس فـــي مكة املكرمة 
واملشاعر املقدســـة حتى جتاوز عددها 
٢٠٠٠ وانتشار رجال االمن في مختلف 
املناطق في انخفاض حاالت النشل مقارنة 
باالعوام السابقة. وتوقع مساعد قائد االمن 
العام لشؤون االمن ومساعد قائد فوات امن 
احلج لشؤون االمن السعودي اللواء خضر 
الزهراني ان تخف حاالت النشل جراء قيام 

الكثير من املشروعات التوسعية الكبيرة 
في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة وتوفير 
احدث جتهيزات االمن والسالمة ومنها 
الكاميـــرات التي ترصد بوضوح بيئات 
النشل السابقة وتوسع مساحاتها، مشيرا 
الى ان هناك بيئات جديدة كشفتها ومتت 
تغطيتها امنيا برجال االمن والكاميرات 
هذا العام، مشـــيرا الى ان قطار املشاعر 

متت تغطيته ١٩٨ كاميرا.

 منطقة الجمرات لم تشهد ازدحامات خانقة.. والفيصل: زيادة حجاج هذا العام «تاريخية» ومع ذلك فإن الحج كان ميسراً 

 ضيوف الرحمن استقروا في منى لرمي الجمرات بعد طواف اإلفاضة ونحر الهدي
 واصل نحو ثالثة ماليــــني حاج من ضيوف 
الرحمن أمس األربعاء أداء مناسكهم في املشاعر 
املقدســــة بعد قيامهم برمي جمرة العقبة ونحر 

الهدي في مشعر مني.
  وبعــــد التحلل األصغر مــــن اإلحرام في منى 
توجه احلجيج إلى الكعبة املشرفة في مكة املكرمة 
ألداء طواف اإلفاضة، وهو ركن من أركان احلج 
يتحلل بعده احلاج التحلل األكبر، ثم يسعى بني 

الصفا واملروة. 
  وبعــــد ذلك تبقى أمام احلجاج مناســــك رمي 
اجلمرات الثالث طوال أيام التشريق الثالثة التي 

بدأت بثاني أيام العيد أمس ويجوز للمتعجلني 
أن يكتفوا برمي اجلمرات ليومني فقط.

  ولم تشهد منطقة اجلمرات ازدحامات خانقة 
حيث إن جسر اجلمرات الضخم املتألف من خمسة 
مستويات أسهم في سالســــة التحرك، ويسلك 
احلجيج طريقهم على هذه اجلسور لرمي اجلمرات 
ويعودون أدراجهم من طريق مختلف، ويستوعب 
كل جسر ١٢٠ ألف حاج وزود كل منها بعشرات 
الساللم الكهربائية واملصاعد لذوي االحتياجات 

اخلاصة.
  وبــــدا جليا تأثير مشــــروع تطويــــر منطقة 

اجلمرات في مشــــعر منى الــــذي نفذته حكومة 
خادم احلرمني الشــــريفني، والذي بلغت تكلفته 
نحو أربعة مليارات و٢٠٠ مليون ريال سعودي، 
في حل مشكالت الزحام عند رمي اجلمرات التي 
كانت تشكل هاجسا وخوفا عند احلجاج بسبب 
احلوادث التي وقعت في األعوام الســــابقة جراء 

التدافع والتزاحم عند الرمي.
  وأتاح املشروع للحجاج أداء نسك رمي اجلمرات 
براحة تامة وبسهولة لتعدد طوابق اجلسر وتعدد 
املسارات املؤدية إليه وتوافر كل اخلدمات األمنية 
والصحية على مدار الســــاعة في مواقع مختلفة 

من اجلسر.
  ورافقت مشروع تطوير جسر اجلمرات مشاريع 
جديدة في منطقة اجلمرات شملت إعادة تنظيم 
املنطقة وتسهيل عملية الدخول إلى اجلسر عبر 
توزيعها على ستة اجتاهات وتنظيم الساحات 
احمليطة بجسر اجلمرات لتفادي التجمعات بها.

  إلى ذلك، أكد د.أسامة البار، أمني مكة املكرمة، أن 
مكة املكرمة ستشهد الكثير من املشاريع التطويرية 
لتســــهيل عملية احلج في املستقبل، وأن وجه 

املدينة سيتغير في العقد املقبل. 
  ووصف أميـــر منطقة مكـــة املكرمة رئيس 

جلنة احلـــج املركزيـــة األمير خالـــد الفيصل 
الليلة قبل املاضية زيـــادة حجاج هذا العام بـ 

«التاريخية».
  وقال االمير الفيصل في تصريح نقله التلفزيون 
السعودي انه «لم يحدث ابدا ان حضر واحتشد 
هذا العدد الكبير من احلجاج في هذا املكان ومع 
ذلك فان احلج كان ميســــرا في التنقل بسهولة 

وسرعة على الرغم من زيادة عدد احلجاج».
  وقال «انه توفيق من اهللا ان يسر كل االمور 
في هذا العام مع زيادة عدد احلجاج هذه الزيادة 

التاريخية». 

 وأكد مدير إدارة الدفاع املدني بالعاصمة املقدسة 
العميد جميل محمد أربعني وجود آليات للتنسيق 
من خالل مركز عمليات الدفاع املدني مبنى بشأن 
تفويج احلجاج املتعجلني إلى احلرم املكي الشريف، 
مبـــا يحول بإذن اهللا من تكدس الكتل البشـــرية 
واملركبات في املنطقة املركزية، باإلضافة إلى جاهزية 
قوة الدفاع املدني بالعاصمة املقدسة ألداء مهامها في 
خدمة ضيوف الرحمن وهم يؤدون النسك األخير 

من مناسك احلج.

  وأكد مدير إدارة الدفاع املدني بالعاصمة املقدسة 
جاهزية ٢٠٠٠ من ضباط وأفراد الدفاع املدني لتنفيذ 
خطة تدابير مواجهة الطوارئ أثناء أداء احلجاج 
لطواف الوداع يشـــكلون قوام ٩٢ وحدة لإلطفاء 
واإلنقاذ التي تنتشر داخل وخارج املسجد احلرام، 
باإلضافة إلى أكثر من ١٠٠٠ مسعف موزعني على 
أكثر من ٣٠ نقطة إســـعافية منها ١٣ نقطة ثابتة 
داخل احلرم ملساعدة احلجاج الذين قد يتعرضون 

لإلجهاد أو اإلغماء وغيرها من احلاالت.

 جهز مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 
باملدينة املنورة مليون وتســـعمائة ألف مصحف 
هدية خادم احلرمني الشريفني سيتم توزيعها على 

جميع احلجـــاج املغادرين الى بالدهم عبر جميع 
املنافذ اجلوية والبرية والبحرية بإصدارات وتراجم 

وأحجام مختلفة من انتاج املجمع املبارك.

 بلغت كميات املياه الواردة عبر الشبكات العامة 
والتي اســـتهلكها ضيوف الرحمن مبشعر منى في 
اليوم الثاني من ايام عيد االضحى املبارك ٢٥٠ ألف 
متر مكعب. وأوضح نائب املشرف العام على املديرية 

العامة للمياه مبنطقة مكة املكرمة م.عمر بن احمد 
باعامر ان املياه تتدفق عبر الشبكات ودورات املياه 
واملشـــارب امللحقة بها على مدار الساعة بإشراف 

ومتابعة عدد كبير من املهندسني واملراقبني.

 منىـ  «واس»: كنا قبل أكثر من أربعني سنة في معاناة 
كبيرة في رحلة احلج، كان احلجاج يلتحفون السماء بال 
غطاء، ويتوسدون األرض.. كنا نتحمل لسعات البعوض، 

ومنرض من لسعات العقارب».
  هذا ما قاله اإلعالمي الياباني كوجي عبدالعزيز ملندوب 
وكالة األنباء السعودية وهو يصف حجه آخر مرة قبل 
أكثر من أربعني سنة.  ويضيف «لقد كان احلج في السابق 
شاقا جدا، ومن الصعب الوصول إلى املشاعر املقدسة، 
حيث قلـــة الطرق وخدمات النقل وعدم توفر الســـكن 
املناســـب، وقلة اخلدمات الصحية واألمنية، وبصفتي 
إعالميـــا قمت برصد هذه املعاناة قبـــل ٤٢ عاما، وكنت 
أرى احلجاج ينامون على األرض بال مســـكن يؤويهم، 

ويلتحفون الســـماء من دون واق من حرارة الشـــمس 
واملطر ويعانون من احلشـــرات والبعوض املنتشر في 
منطقة املشـــاعر، إضافة إلى لدغات العقارب التي متثل 

هاجسا للحجاج آن ذاك «.
  ويتابع كوجي القول «وكان الذهاب إلى املستشفى قصة 
أخرى حيث لم يكن يومئذ مستشفى في املشاعر يلبي 
احتياجـــات احلجاج، ولم تكن االمكانات تفي بالغرض، 
وكان املصاب مبرض أو لدغة عقرب ينتظر ساعات من 
أجل مقابلة الطبيب أو أخذ حقنة». ثم يلتفت اإلعالمي 
كوجي وهو يشير بيده إلى قطار املشاعر ومنشأة اجلمرات 
ويقول «فعال أنـــا أكاد ال أصدق، فمن صحراء جرداء ال 
يوجد فيها إال نزر يســـير من البيوت الطينية، ومواقع 

خدمات بسيطة مبنية من احلجر واجلبس التكاد تعد.. إلى 
املنشآت الكبيرة، واجلسور والكباري واألنفاق ووسائل 
النقل احلديثة، وخطـــط الصحة والنقل والدفاع املدني 
واألمن يقف عليها قائد البالد بنفسه.. إنه شيء عظيم». 
وسأل مندوب «واس» احلاج كوجي املنهمك في تصوير 
منطقة املشاعر املقدسةـ  عن هذا احلماس فقال «سأنقل هذه 
الصورة لوسائل اإلعالم في بلدي، وأقارنها بصوري التي 
حفظتها معي قبل أكثر من أربعني سنة ليشاهد اجلميع، 
هذه النقالت النوعية التي حتققت، وال أقول نقالت بل هي 
حلم يتحقق، ألننا نتحدث عن مكان محدد وضيق جدا، 
وتضاريس غاية في الصعوبة، ووقت وجيز اليتجاوز 

٣ أيام، وماليني احلجاج، يتحدون في كل شيء».

 ألفا رجل دفاع مدني لسالمة الحجاج 
المتعجلين في طواف الوداع

 ١٫٩ مليون مصحف هدية خادم الحرمين 
لضيوف الرحمن

 «منى» تستهلك يوميًا ٢٥٠ ألف م٣ من المياه

 إعالمي ياباني: حججت قبل ٤٢ سنة واليوم أحج
  ما أراه عجيب.. «جسور وقطارات وإنترنت»




