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خالد الفيصل: احلج للعبادة وال يناقش فيه أي أمر آخر
واس: رفــع األمير خالد 
الفيصــل مستشــار خــادم 
احلرمــني الشــريفني أميــر 
منطقــة مكة املكرمة رئيس 
املركزيــة،  احلــج  جلنــة 
الشــكر والتقدير والعرفان 
الشــريفني  خلادم احلرمني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز 
وســمو ولي عهده صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان، على كل ما يبذالنه 
في ســبيل راحــة احلجاج 
وتوفيــر جميــع اإلمكانات 
الســعودية خلدمة ضيوف 

الرحمن.
وقال في مؤمتر صحافي 
عقده مبكتبه في مقر اإلمارة 
مبنى أمس بعد انتهاء موسم 
التي  احلج »هذه اإلمكانات 
ســاهم فيهــا كل مواطــن 
سعودي من داخل احلكومة 
ومــن خارجها، هو شــرف 
عظيم يعتز به كل سعودي، 
بأن هيأ اهلل تعالى لنا جميعا 
خدمة ضيوف الرحمن، وال 
اســتثني أحدا من العاملني 
فــي هذا احلــج وهم مبئات 

األلوف«.
وأوضح أمير منطقة مكة 
املكرمة أن عدد احلجاج بلغ 
في هــذا العــام ٢.٤8٩.٤٠6 
حجــاج، منهــم ٠٢7.855.١ 
حاجــا مــن اخلــارج، ومن 
الداخــل 63٤.37٩ حاجــا، 
وبلغ عدد احلجاج النظاميني 
336.٠٠٠ حاج وعدد املخالفني 
٢٩8.37٩ مخالفــا، مؤكــدا 
أن عــدد املخالفني انخفض 
خالل العام احلالي عن العام 
املاضي بواقع ٢٩% حيث بلغ 
املخالفون في العام املاضي 

383.٠٠٠ مخالف.

ومت إجراء 336 عملية قلب 
مفتــوح وقســطرة و٢7٠٠ 
عمليــة مختلفــة. بعد ذلك 
أجاب الفيصل على أســئلة 
الصحافيني، حيث أكد سموه 
فــي ســؤال حــول اخلطط 
التطويرية في مشعر منى، أن 
اكثر األمور أهمية لدى خادم 

من صالحيتها ومسؤولياتها 
تطويــر املشــاعر املقدســة 
وتطوير مدينة مكة املكرمة. 
وأكــد أن اآلراء توافقــت 
فــي الهيئــة امللكيــة ملكــة 
املقدسة  املكرمة واملشــاعر 
الدراســات األوليــة  علــى 
التطويريــة  للمشــروعات 

وســيكون  واملخيمــات، 
هــذا االمنــوذج جاهــزا في 
القادم، لطرحه حتت  العام 
التجربة لنــرى فعالية هذا 
املشــروع وإذا كان يحتــاج 
إلى إضافة أو حذف منه أو 
تغييره بالشامل، لكننا بدأنا 
بالتطوير، وهناك إصرار من 
الدولة على أن تكون مدينة 
مكــة املكرمة مدينــة ذكية، 
واملشــاعر املقدســة مدينة 
ذكية، وســوف يتم ذلك في 

السنوات القليلة القادمة.
وفي ســؤال عن إمكانية 
زيادة عدد احلجاج في املوسم 
املقبل إلــى ١5 مليون حاج، 
الفيصل  أكد األميــر خالــد 
أن حجــاج هذا العــام كلهم 
مبن فيهم حجاج اململكة لم 
يصلــوا إلى 3 ماليني حاج، 
وال اعتقــد أن العــام القادم 
سيأتي ١5 مليون حاج. وعن 
ســبب تفاوت أسعار احلج 
بني اجلنسيات وبني الدول 
املختلفة، أشــار سموه إلى 
وجود أســعار محددة لكل 
فئة مــن الفئــات، وإن كان 
هنــاك أي مالحظــات علــى 
تنفيذ هــذه االتفاقيات بني 
احلجاج ومؤسسات احلج، 
فيجــب مخاطبتنــا عنهــا 
وستتم مراجعتها لتصحيح 
األخطــاء ألن ما يهم اململكة 

هو راحة احلجاج.
وأضــاف األميــر خالــد 
الفيصــل: »احلــج للعبــادة 
فقــط، وال يناقش باحلج أي 
أمر آخر، وليــس هناك حق 
للسعودية أن تناقش أي حاج 
مسلم يأتي إلى هذه األرض 
للعبــادة وليؤدي هذا الركن 
من أركان اإلسالم، أن تناقش 

احلرمــني الشــريفني وولي 
عهده واحلكومة السعودية 
بشكل عام، هي خدمة احلاج 
واملعتمر، مشيرا إلى أنه مت 
خالل العام املاضي إنشــاء 
هيئــة ملكيــة خاصة مبكة 
املقدسة  املكرمة واملشــاعر 
برئاســة ســمو ولي العهد، 

اخلاصة باملشاعر املقدسة، 
والبدء في تنفيذ الدراسات 
الفنية والتنفيذية وهي اآلن 

في طور النهاية.
وقال: سنبدأ إن شاء اهلل 
بعد هذا احلج مباشــرة في 
إنشاء أول أمنوذج لتطوير 
منى، وهذا يشــمل املساكن 

معــه أحوالــه االقتصاديــة 
والسياســية واالجتماعيــة 
فــي بالده، فهــذا خاص بكل 
بــالد وكل دولة وكل شــعب 
ونحن ال نتدخل في شــؤون 
اآلخرين، ومسؤوليتنا نحن 
في هــذه البــالد وعلى هذه 
األراضي املقدسة وبهذا الوقت 
املقدس واملكان املقدس مهمتنا 
األساسية هي أن نضمن للحاج 
الراحة والطمأنينة والسكينة 
ليؤدي العبادة التي أمره اهلل 
سبحانه بها لتأديتها في هذه 
األماكن وفي هذه األيام، أما ما 
يحدث في بالد املسلمني فهذا 
متروك لهم وال نتدخل فيه، 
اململكة ال تتدخل في شؤون 
البالد اإلســالمية عن طريق 
هذا التجمع اإلســالمي على 
هذه األراضي املقدسة، وهذه 
األراضي املقدسة مهيئة فقط 

للعبادة«.
وأكد سموه حرص اململكة 
أن يتم العمل مببادرة »طريق 
مكــة« من قبل جميع الدول 
اإلســالمية وأن يســتفيد 
منها كل مســلم في رحلته 
اإلميانية إلى السعودية، ملا 
تسهم به في راحة احلجاج 
في رحلتهم اإلميانية، حتى 
إنهــم أصبحوا ال ينتظرون 
أكثــر من نصف ســاعة في 
مطار امللك عبدالعزيز بجدة 

أو في أي مطار سعودي.
واستطرد قائال »اجلميع 
هنــا فــي اململكــة العربية 
السعودية في خدمة احلجاج 
عندما يصلون إلى اململكة، أما 
قبل وصولهم إلى اململكة فهذا 
ليس من مســؤوليتنا، هذه 
مسؤوليتهم هم ومسؤولية 

دولهم«.

أكد في املؤمتر الصحافي مبناسبة انتهاء موسم احلج أنه مت نقل 2.489.406 حجاج من عرفات إلى مزدلفة خالل ست ساعات مبختلف الوسائل

األمير خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج املركزية متحدثا في املؤمتر الصحافي بعد انتهاء موسم احلج     )واس( 

وأكد سموه أن عدد القوى 
العاملة في احلج من مختلف 
اجلهات بلغ أكثر من 35٠.٠٠٠ 
باإلضافة إلى 35.٠٠٠ متطوع 
ومتطوعة، بينهم ١٢٠.٠٠٠ 
رجــل أمــن، و٢٠٠.٠٠٠ من 
مختلف القطاعات، و3٠.٠٠٠ 
ممارس صحي، فيما وزعت 
اجلهات اخليريــة أكثر من 
٢6 مليون وجبة خالل حج 
هذا العام حتت إشراف جلنة 
الســقاية والرفــادة بإمارة 
منطقة مكة املكرمة. وبلغت 
األحمال الكهربائية خالل حج 
هــذا العام في مكــة املكرمة 
واملشاعر املقدسة ٤7١5 كيلو 
وات، ومت ضخ ٤١ مليون متر 
مكعب من املياه ملكة املكرمة 

واملشاعر، خالل احلج.
وأضــاف »كمــا مت نقــل 
٢.٤8٩.٤٠6 حجاج من عرفات 
إلى مزدلفة خالل ست ساعات 
منهم 36٠.٠٠٠ حاج عبر قطار 
املشاعر و١٠٠.٠٠٠ استخدموا 
طــرق املشــاة والباقــي مت 
نقلهــم عبر ٢٠.٠٠٠ حافلة، 
وفي مجال اخلدمات الطبية 
مت تقــدمي اخلدمة العالجية 
ألكثــر مــن نصــف مليون 
حاج. وحتجيــج ٤٠٠ حاج 
من املنومني بواسطة القافلة 
الصحية الطبية، هؤالء نقلوا 
إلى عرفات وهم في سيارات 
اإلسعاف ليتموا حجهم، منهم 
من هو مغمى عليه ولكنه أمت 
حجه هلل احلمد وسوف يراه 
مسجال مســتقبال أنه أكمل 
حجه إن شــاء اهلل، وهناك 
١73 مستشفى ومركزا صحيا 
وعيادة متنقلة عملت خالل 
حج هذا العام بلغت طاقتها 
الســريرية 5٠٠٠ ســرير، 

مليونا وسيلة إعالم تنقل
جمال اللحظة مبختلف اللغات

السعودية تعلن خلو احلج 
من األحداث املؤثرة

على الصحة العامة

واس: في مساحة محدودة تتقاطع حروف وأصوات 
متباينة، عشرات اللغات واللهجات من مختلف دول العالم 
تتمازج في لغة واحدة، هي لغة البهجة التي تطير عبر 
وســائط اإلعالم اجلديد. احلناجر العربية واإلجنليزية 
والفرنســية واألردية والفارســية والتركيــة والكردية 
واألمازيغية والبشــتونية والروســية واإلندونيســية، 
وغيرها.. تتســابق في املكان والزمان نفسه في التعبير 
عــن روحانية وجمــال اللحظة. فرحــة الوقوف بجوار 
الكعبة املشــرفة أو على جبل عرفات أو جسر اجلمرات، 
تنطلــق من احلاج إلى أهلــه وأصدقائه في أي بقعة من 

بقاع األرض صوتا وصورة وفي اللحظة نفسها.
أكثر من مليوني وســيلة إعــالم متحركة، نقلت عبر 
وســائل التواصل االجتماعــي، خطوات احلاج واحلاجة 
في املشــاعر املقدسة حلظة بلحظة. هنا ال فرق بني غني 
وفقيــر، الكل ميلك وســيلته اإلعالميــة اخلاصة التي ال 

تتعدى جهاز »هاتف محمول«.

منــى - )واس(: أعلــن وزير الصحة الســعودي 
د.توفيــق بن فوزان الربيعة، عن جناح خطط احلج 
الصحية لعام ١٤٤٠هـ، وخلوه من األحداث املؤثرة على 
الصحة العامة.  وثمن د.الربيعة الدعم غير احملدود من 
خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
وســمو ولي عهده األمني لوزارة الصحة ومنسوبيها 
وجميع قطاعات الدولة العاملة في احلج، داعيا اهلل 
أن يتقبل من احلجاج حجهم ويعيدهم ساملني غامنني.
وقال وزير الصحة في البيان الصحافي اخلتامي 
الذي تاله أمس مبقر مستشفى الطوارئ في منى: تنفيذا 
لتوجيهات خادم احلرمني الشريفني وسمو ولي عهده 
األمني، استعدت وزارة الصحة مبكرا حلج هذا العام 
١٤٤٠هـ وأصدرت االشتراطات والتوصيات الصحية 
للحج ونشرتها عبر سفارات خادم احلرمني الشريفني. 
وأوضــح أنه اســتفاد أكثر من مليون وســتمائة 
وتسعني ألف حاج من اخلدمات الوقائية واإلسعافية 

في املنافذ الصحية التي جهزتها الوزارة هذا العام.

وكاالت: رمــى حجاج بيــت اهلل احلرام 
أمس في ثاني أيام التشريق، اجلمرات الثالث 
بيسر وسهولة، مبتدئني باجلمرة الصغرى 
فالوســطى ثم جمرة العقبة. بعدها توجه 
احلجــاج املتعجلون إلــى بيت اهلل احلرام 
ألداء طــواف الــوداع، والتوجه الى املدينة 
املنورة ملن أراد منهم زيارة املسجد النبوي 

الشريف. وتدفقت جموع احلجيج أمس على 
منشأة اجلمرات ومتكنوا من الرمي براحة 
تامة.  وقالت وكالة األنباء السعودية واس 
إن حتركات احلجاج نحو منشأة اجلمرات 
واجلمــوع الكبيرة التي رمت اجلمرات من 
على املنشــأة مبســتوياتها اخلمســة متت 
بســهولة في مســاراتهم في الذهاب للرمي 

أو العودة إلى أماكن سكناهم، بعد االنتهاء 
من الرمي في مشــعر منى أو توجههم إلى 
مكــة املكرمة ألداء طواف الوداع ملن تعجل 
منهم. ويرجع ذلك إلى خطة تفويج احلجاج 
عند منشأة اجلمرات، حيث قامت قوات األمن 
بتحديد مسارات متعددة للذاهبني إلى اجلسر 
ومســارات أخرى للعائدين منه. ويشرف 

عليها رجال قوات أمن احلج واملرور والكشافة 
والدفاع املدني وغيرهم من اجلهات املعنية 
بخدمة احلجيج لتنظيم حركة التفويج على 
املنشأة ملنع االختناقات والتدافع فضال عن 
سيارات اإلســعاف التابعة لوزارة الصحة 
وهيئة الهالل األحمر السعودي التي توزعت 

حول منشأة اجلمرات.

حجاج بيت اهلل يرمون اجلمرات في ثاني أيام التشريق  

حجاج ينقلون رحلتهم اإلميانية عبر وسائل التواصل           )واس( 

نتطلع أن يتم العمل مببادرة »طريق مكة« من قبل جميع الدول اإلسالمية ومصرون على أن تكون مدينة مكة املكرمة واملشاعر املقدسة مدينة ذكية 

ملشاهدة الڤيديو

أمير مكة: اإلماراتي سعودي والسعودي إماراتي
واس: أكد األمير خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني 
الشــريفني أمير منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج 

املركزية أنه ال فرق بني اإلمارات والسعودية.
وفي ختام املؤمتر الصحافي ملناســبة انتهاء موسم 
احلــج، قال ردا على ســؤال عن العالقات الســعودية ـ 

اإلماراتية: »اإلماراتي سعودي والسعودي إماراتي«.

وكان األمير خالد قد ســلم بحضور، صاحب السمو 
امللكي األمير بدر بن ســلطان بن عبدالعزيز نائب أمير 
منطقة مكة املكرمة، الفائزين بجائزة إمارة مكة املكرمة 
لإلعالم اجلديد، التي تبرز جهود اململكة العربية السعودية 
في خدمة ضيــوف الرحمن، وتوثــق الرحلة اإلميانية 

للحجاج.

احلجاج يرمون اجلمرات في ثاني أيام التشريق
املتعجلون يغادرون بعد أداء طواف الوداع


