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سمو وزير الداخلية يشيد باالحترافية العالية والمهنية المتطورة التي اتسمت 
 بها جهود لجنة الحج المركزية 

 

 سم وا 1164اكتوبر  16هـ الموافق  6141ذو الحجة  61جدة 
أشاد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج 

العليا باالحترافية العالية والمهنية المتطورة التي اتسمت بها جهود لجنة الحج المركزية بتوجيه 
منطقة  وإشراف مباشر ومتابعة ميدانية مستمرة من صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل أمير

 .مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية
وأكد سموه أن تلك الجهود قد أسهمت على نحو تكاملي متقن مع جهود األجهزة الحكومية واألهلية 
المشاركة في أعمال الحج بعد توفيق اهلل سبحانه وتعالى في بلوغ ما تحقق من نجاح متميز وغير 

التنفيذ الدقيق لما وضع من خطط أمنية وصحية مسبوق لموسم حج هذا العام وذلك من خالل 
وخدمية، ووقائية ومرورية سعيًا لتحقيق تطلعات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين رعاه اهلل تجاه 
توفير أقصى درجات العناية والرعاية لحجاج بيت اهلل الحرام وتقديم كافة الخدمات والتسهيالت لهم 

يؤدوا مناسك هذا الركن العظيم من أركان اإلسالم بكل يسر  بمستوى رفيع من الجودة واألداء لكي
  .وسهولة وأمن واطمئنان

ودعا سمو األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز جميع منسوبي كافة األجهزة المشاركة في أعمال 
الحج إلى المحافظة على ما تحقق من إنجاز متميز في موسم حج هذا العام والدفع إلى المزيد من 

الجهد واستثمار ما توفر من خبرات في االرتقاء بمستوى الخدمات والتسهيالت التي سوف  مضاعفة
  .تقدم في موسم الحج القادم بحول اهلل وقدرته
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 :مدير فرع وزارة الحج لـ عكاظ.. من أجل النهوض بمستوى الخدمات

 وحدة عناية بالحجاج والمعتمرين في المدينة لقياس رضاهم

 (المدينة المنورة)ماجد الصقيري  

في إطار النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، أنشأ فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة مؤخرا 

 .ح قنوات أكثر فاعلية بين فرع الوزارة والحجاج والمعتمرينوذلك لفت« وحدة العناية بالحجاج والمعتمرين»

وبين مدير فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، بأن فكرة تأسيس هذه الوحدة، 

توى وصوال إلى إنشائها وممارستها ألعمالها واختصاصها، والتي تأتي في إطار الطرح المتجدد للفرع للنهوض بمس

 .الخدمات وتقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف

تتولى الوحدة تلقي الشكاوى والمالحظات واالقتراحات على مدار الساعة عبر عدد من قنوات »وأوضح البيجاوي 

ممكن، وعالوة االتصال الممكنة، وتمريرها من قبل مختصي الوحدة إلى صاحب الصالحية لمعالجتها في أقرب وقت 

على ذلك فإن إنشاء الوحدة يرمي إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ يعول عليها في أن تكون بمثابة الترمو متر لقياس مدى 

 .«رضا الحاج والمعتمر عن مستوى الخدمات المقدمة له ومدى جودتها منذ أن تطأ قدمه أراضي المدينة المنورة

ة العناية بالحجاج والمعتمرين وفقا لرؤية فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة وأشار البيجاوي، إلى أنه يمكن تعريف وحد

التعريف بالوحدة بأنها إحدى التنظيمات المؤسسية للفرع والتي تستقبل شكاوى واستفسارات وبالغات الحجاج 

ات ذات العالقة والمعتمرين على مدار الساعة وتعمل على معالجة الشكاوى بصورة عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجه

 .وذلك باستخدام أدوات إدارية ووسائل االتصال وتقنية المعلومات

وقال البيجاوي إن الوحدة تهدف إلى توفير قناة تواصل مستمرة مع الحجاج والمعتمرين وتعزيز قدرة فرع الوزارة على 

تحقيق رضا الحجاج والمعتمرين وتحسين العمليات التي ينفذها الفرع ويشرف عليها وتأصيل المنهج العلمي في إدارة 

تقدمها الوحدة في استقبال شكاوى واستفسارات الحجاج والمعتمرين  األزمات، مشيرا إلى أنه يمكن تلخيص الخدمات التي

عن الخدمات المقدمة لهم خالل تواجدهم بالمدينة المنورة واستقبال ومعالجة البالغات من الحجاج والمعتمرين وكذلك 

 استقبال االقتراحات ودراستها وإحالة ما يلزم منها إلى الجهات ذات العالقة

هنالك استراتيجية التحسين المستمر للوحدة من خالل تقييم أداء الوحدة من قبل الفريق االستشاري  وأوضح البيجاوي، أن

للجود والتميز المؤسسي خالل فترة عملها في كل موسم وقياس رضا المستفيدين من خدمات الوحدة ورصد المشكالت 

الوحدة لتحليل المشكالت وإيجاد الحلول  التي واجهت العاملين أثناء أداء مهامهم وعقد ورش عمل مع العاملين في

المناسبة لها وتحديد الفاقد في العمليات التي تنفذها الوحدة وإعداد برامج لتطوير الوقاية والعالج ألعمال الوحدة 

 .واالستمرار في التطبيق
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 ألف مخالف ألنظمة الحج 721استدعاء 

 

 (أبها)عبداهلل القحطاني  

من مخالفي أنظمة  ألف مواطن ومقيم 611شددت وزارة الداخلية في تعميمها على إمارات المناطق بإحضار 

الحج إلى مراكز الشرطة في كافة أنحاء المملكة واتخاذ كافة اإلجراءات الرسمية التى تم اإلعالن عنها من 

 .قبل لجنة الحج

ويشهد األحد المقبل مراجعة المخالفين ألنظمة الحج مراكز الشرطة إلنهاء كافة االجراءات النظامية بحقهم، 

حيث ال يستطيعون مزاولة أعمالهم الخاصة بسبب وضعهم على قائمة المطلوبين من وزارة الداخلية بعد أن 

 .تم اتخاذ إجراءات البصمة لهم

مة باتخاذ التعهدات الالزمة على السعودي ودفع غرامة مالية، فيما وتشير المصادر إلى أن اإلجراءات صار

 .سنوات مقبلة 61تتخذ إجراءات أخرى بإبعاد المقيم من المملكة وعدم عودته لـ

ألف ثبت دخولهم بطرق غير شرعية،  111وتقول المصادر ذاتها إن عدد المخالفين للعام الحالي لم يتجاوز 

مقارنة باألعوام الماضية التي يتجاوز عدد مخالفي أنظمة الحج دون تصريح فيها معتبرة أن هذا العدد إيجابي 

 .ألف حاج 111
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 سند تنفيذه لشركة تركية

 إنجاز التصميم النهائي لمسار القطار المعلق بالمدينة قريبا

 

 (المدينة المنورة)سامي المغامسي  

عن االنتهاء قريبا من التصميم النهائي لمسار القطار المعلق في المدينة المنورة، والذي يجري « عكاظ»مصدر لـ كشف 
 .إعداده عن طريق المكتب االستشاري للمشروع

وبين المصدر أن المشروع تم إسناده لشركة تركية متخصصة، مشيرا إلى أن مسار القطار ينطلق من مطار األمير 
 .عزيز الدولي إلى مدينة المعرفة ومنها إلى المسجد النبوي الشريفمحمد بن عبدال

يذكر أن مجلس إدارة هيئة تطوير المدينة المنورة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز 
مين المنطقة، تم أمير منطقة المدينة المنورة، كان قد عقد اجتماعا قبل عدة أشهر بحضور وزيري المالية والحج، وأ

خالله بحث مشروع النقل العام في المدينة المنورة، ووجه سموة باستكمال الدراسات لمنظومة النقل العام تمهيدا لرفعه 
 .للمقام السامي

ويعد المشـروع أحد مخرجات المخطط الشامل للمدينة المنورة الذي يتضمن تطوير شبكة نقل متكاملة حديثة على أرقى 
عالمية للنقل العام عالي السعة وشبكة مترو وحافالت سريعة وما يرتبط بهما من مواقف مساندة ومحطات المواصفات ال

ومراكز خدمة وصيانة وأنظمة نقل ذكية، لتستوعب الشبكة الطلب المتزايد على النقل في المدينة من قبل األهالي 
لمرور وتحقيق الربط مع قطار الحرمين الشريفين والحجاج والزوار، وليساهم في التقليل من اآلثار السلبية لحركة ا

السريع، ومشروع توسعة مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وكذلك خدمة حركة الحجاج والمعتمرين عبر ميقات 
ذي الحليفة، وسيتم تنفيذ المشـروع على مراحل بحسب األولويات، ومن أهمها الطرق الرئيسية مثل طرق الملك 

 .الهجرة والسالمعبدالعزيز و
على صعيد آخر أوضح المصدر أنه تم االنتهاء من المرحلة األولي لمشروع قطار الحرمين ويجرى العمل حاليا في 

المرحلة الثانية، حيث تم إنجاز مرحلة كبيرة من أعمال البناء والتشيد في المحطة التي تقع على طريق الملك عبدالعزيز 
قطارا فضال عن  41ية، باإلضافة إلى أنظمة اإلشارات واالتصاالت وتوريد أكثر من والبدء في تركيب القضبان الحديد

معدات الصيانة وتصنيع وتوريد وتركيب أنظمة اإلشارات واالتصاالت والتي سبقتها أعمال المرحلة األولى المتعلقة 
 .بإنشاءات الجسور والعبارات ومسارات القطار
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 :زير الحج لـ عكاظو.. أكد قبول طلبات تأشيرات للشركات 

 موسم العمرة سيبدأ في صفر وال نية لخفض األعداد
 (جدة)عبدالعزيز غزاوي، أحمد السلمي  

وزير الحج الدكتور بندر الحجار، أن موسم العمرة سيبدأ هذا العام في شهر صفر المقبل وستنتهي « عكاظ»لـ أعلن
 .تأشيرات العمرة في رمضان المقبل

وكشف الدكتور حجار، عن عدم نيتهم خفض أعداد المعتمرين في هذا العام، الفتا إلى أن نسب المعتمرين تختلف عن 
مرة ليس فيها نسب محدد كما هو الحال بالنسبة للحج، موضحا، أن قبول طلب التأشيرات نسب الحجاج، مبينا أن الع

 .سيبدأ للشركات في شهر صفر المقبل
وقال وزير الحج، إن إنشاء الوزارة للشبكة اإللكترونية العالمية الستقبال طلبات تأشيرات العمرة وإصدارها والمرتبطة 

ية الجهات الحكومية األخرى سيكون له دور كبير في متابعة األوضاع النظامية بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية وبق
لشركات ومؤسسات العمرة كما كان في الموسم الماضي، وتحقيقها لالشتراطات والمتطلبات المحددة نظاما لتقديم الخدمة 

ابعة وزارة الحج من بمشاركة شركات ومؤسسات العمرة التي تختص بتقديم الخدمات للمعتمرين، تحت إشراف ومت
خالل المسار اإللكتروني للعمرة الذي يجري من خالله التحكم في ضوابط قدوم ومغادرة المعتمرين، إذ ال توافق وزارة 

 .الحج على منح أي تأشيرة إال بعد التأكد من وجود حزمة الخدمات الصحيحة الفعلية
وضبط قدوم ماليين المعتمرين وخدمتهم من مختلف دول  وأكد الوزير حجار، أن مركز معلومات العمرة أسهم في تيسير

العالم بفضل تقديمه للخدمات اإللكترونية المتميزة لألفراد والقطاعات الحكومية والخاصة المعنية بشؤون المعتمرين، 
قضاء على  مشددا على ضبط وزارة الحج للمغادرة النهائية للمعتمرين في مواعيدها المحددة من المنافذ التي وصلوا منها

ظاهرة التخلف من خالل إنشاء نظام رقابي إلكتروني لمتابعة رحالت المغادرة، بدءا من تسجيل موعد المغادرة، مرورا 
بتجهيز المعتمرين للمغادرة وتفويجهم في الحافالت للمطار في األزمنة المحددة والمتوافقة مع موعد المغادرة المحدد في 

 .تها الفعليةجدول الطيران المدني حتى مغادر
وأشار الدكتور حجار، إلى أنه سيكون هناك سجل إلكتروني لكل مرحلة من مراحل الرحلة، حيث يتضمن هذا النظام 

الربط اآللي بين وزارة الحج والهيئة العامة للطيران المدني ومع الخطوط الجوية السعودية للحصول على جداول 
ؤسسات العمرة عبر مركز معلومات الحج والعمرة والتنسيق مع الرحالت المغادرة وبثها مباشرة إلى شركات وم

الطيران المدني لفرض ضمانات مالية وعقوبات رادعة على شركات النقل الجوي التي تخل بالتزاماتها تجاه نقل 
 .المعتمرين

المقبل  من جهة أخرى، توقعت مصادر مطلعة في مجال خدمة المعتمرين أن يصل عدد المعتمرين خالل موسم العمرة
شركة عمرة مما يساهم  14إلى أكثر من خمسة ماليين معتمر على مدة تسعة شهور، حيث ستعمل في خدمة المعتمرين 

 .في تشغيل الفنادق والوحدات السكنية إلسكان المعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة
كتروني للحجاج في مطاري الملك عبدالعزيز أن الوزارة اعتمدت التفويج اإلل« عكاظ»من جهة أخرى، أكد وزير الحج لـ

 .الدولي بجدة، واألمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مبينا أنه لم يحدث أي تكدس للحجاج بالمطارين
وأشار إلى أن الحافالت التي تقلهم من مساكنهم ال يسمح لها بالخروج إلى المطار إال بعد التأكد من خلوه من الحجاج 

. لمغادرين وفق تسلسل الرحالت حتى ال يتكدسوا داخل صاالت المطار، موضحا أن األوضاع مطمئنة وتبشر بالخيرا
وقال وزير الحج إن تنقالت الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة تسير في راحة تامة، حيث لم تسجل أي 

 .داخل المدن أو على الطرق السريعحوادث مرورية أو خالفه تعكر صفو تنقالتهم هذه األيام سواء 
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 شؤون الحرمين تواصل تقديم الهدايا للحجاج
 

 محمد رابع سليمان ـ مكة المكرمة

 22/01/2102الثالثاء 

 

التي أطلقتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتشتمل على « خدمة الحاج وسام فخر لنا»تواصًلا لفعاليات 

. ت لضيوف الرحمنأنشطة ثقافية وتوجيهية وتحفيزية وترحيبية إضافة إلى توزيع أعداد كبيرة من الهدايا المتنوعة من مقدمي الخدما

قام المستشار اإلداري لشؤون الحرمين رئيس هيئة المستشارين الشيخ محمد بن حمد العساف بتوزيع هدايا على حجاج بيت اهلل 

الحرام بعدد من المواقع بالحرم وتشتمل الهدية على عبوة ماء زمزم المبارك وعصير وتمر وكتيب عن الحج، هذا وتتضافر جهود 

ة والخدمية والفنية في تفعيل الحملة التي أطلقها معالي الرئيس العام لشؤون ا لمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ اإلدارات الديني

الدكتورعبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة 

حضارًيا للعناية بقاصدي المسجد الحرام، وإشعارهم بالحفاوة والتكريم، وذلك انطالًقا لتوجيهات  رئيس لجنة الحج، وتعد الحملة تعبيًرا

 .حفظهم اهلل -والة األمر 
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 تبحث إيجاد رقم سعري محدد يتناسب مع مستوى الدخول والخدمات” الحج“
 هذا العام« المخفض»ألف مواطن ومقيم استفادوا من ( 01: )قاضي

 

بدأت وزارة الحج في فتح أبرز ملفاتها لحج العام القادم، حيث ركزت الوزارة جهودها على ملفات حجاج الداخل من أسعار الشركات 

والمؤسسات والحمالت وكذلك التصنيفات والخدمات المقدمة من هذه الشركات والمؤسسات والحمالت إضافة الى سبل تعزيز برنامج 

 .الحج المخفض

ق عقد وزير الحج بندر حجار نقاشات مطولة أمس األول مع وكالء وزارة الحج وأبرز القياديين في الوزارة وتركزت وفي هذا السيا

النقاشات في ملف حجاج الداخل على ثالث نقاط أساسية اولها بحث أسعار شركات ومؤسسات وحمالت حجاج الداخل وتم حول هذا 

اد رقم سعري محدد يكون فيه تناسب ما بين مستوى الدخول العامة للحجاج المحور تحديدا تقاطعات عدة كلها تدور حول إيج

والخدمات المقدمة لهم من الشركات والمؤسسات والحمالت وتم استعراض جداول األسعار ما بين حد سقفها األدني واألعلى الذي تم 

 .خالل حج هذا العام

 .مج الذي تدعمه الوزارة بكل قوةوتناول النقاش جوانب تعزيز برنامج الحج المخفض وهو البرنا

 .وحدد وزير الحج أن يكون هناك اجتماع الحق خالل االسبوع القادم يتم فيه اكمال النقاشات والخروج بتصور محدد حيال ذلك

قة إن الوزارة تركز كثيرا على ملف حجاج الداخل وقد تم خالل حل: وقال وكيل وزارة الحج والناطق اإلعالمي للوزارة حاتم قاضي

النقاش االولى مدارسة موضوع االسعار وتعزيز جوانب برنامج الحج المخفض، مشيرا الى ان وزارة الحج حددت أسعار برنامج الحج 

الف حاج ما بين ( 01)وأضاف ان هذا العام قد استفاد من هذا البرنامج أكثر من .. ريال 0111ريال الى  2011المخفض ما بين 

 .مواطنين ومقيمين

ي حرص الوزارة على الوصول الى أسعار معقولة تكون في متناول الحجاج بكل دخوالتهم، كما أكد من جانب آخر على وأكد قاض

 .اهتمام الوزارة بالتصدي القوي للحمالت الوهمية
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 بمكة والمدينة” المركزية“حركة المعتمرين لم تتأثر بمشروعات 
 :”المدينة“لحج لـوكيل وزارة ا.. أشهر في العام 8أكد استمرار رحالتها 

 
 المدينة المنورة -عبدالرحيم الحدادي 

 22/01/2102الثالثاء 

أكد الدكتور عيسى محمد رواس وكيل وزارة الحج لشئون العمرة عدم تأثر خطة العمرة بمشروعات المنطقة المركزية في 

مع اإلنشاءات الجديدة، وأن المحصلة  ، إن قرارات اإلزالة جاءت متوازنة«المدينة«مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقال لـ

 .النهائية كانت زيادة نسبة اإلشغال في الفنادق والشقق المفروشة

وقال إن الهيئة العامة للسياحة تزود وزارته بعدد الغرف المتاحة، مشيرا إلى أن األرقام تؤكد أن المحصلة في ازدياد بشكل 

خمسة ماليين ومائة وأربعين ألفا في حين أنها كانت قبل مشاريع  0322كبير، حيث وصل عدد المعتمرين العام الماضي 

اإلزالة ثالثة ماليين معتمر، وبين أن هناك تنظيما في القدوم والتقيد بمواعيد المغادرة حسب البرنامج المسلم لشركات 

 .العمرة والسياحة

 حركة نشطة بالفنادق

ألف معتمر، مبينا أن  311الشهر أصبحت تستوعب اآلن  وأوضح أن الفنادق التي كانت تستوعب مائة ألف معتمر في

افتتاح العمرة على مدار العام جاء بقرار من مجلس الوزراء، وأن القرار باق كما هو حيث تفتح العمرة أبوابها من غرة 

ين وأكد أنه على مدار ثمانية أشهر تحقق نجاحا ملحوظا في حركة المعتمر. شهر صفر إلى نهاية رمضان من كل عام

نتيجة تطبيق القرار وأصبح يلبي احتياجات المسلمين في جميع أقطار العالم بحيث أصبح متاحا أداء العمرة فترة أطول من 

 .العام بجانب تشغيل الفنادق بدرجة أكبر وإنعاش حزم الخدمات المرتبطة بالعمرة، وهو ما يحقق في النهاية الصالح العام

ة، إن وزير الحج الدكتور بندر الحجار منذ توليه مسؤولية الوزارة اهتم بتطوير وقال وكيل وزارة الحج لشؤون العمر

الكفاءات البشرية وأوضح أن برامج التدريب ال تقتصر على الوزارة وهناك مركز لتدريب العاملين في مجال الحج 

إعداد الحقائب التدريبية واألنظمة  والعمرة، الذى يشهد نقلة نوعية متميزة بجانب التنسيق مع معهد اإلدارة العامة، حيث تم

اإلدارية وبين أن هناك ثالثة أنواع من التدريب منها نوع معلوماتي ويشمل الحاسب اآللي واللغات وآخر إجرائي إداري 

وأكد الدكتور رواس أنه خالل الفترة السابقة وبالرجوع لسجالت العمرة لم يكن هناك أي تالعب من . والنوع الثالث مهاري

شركات العمرة، وذلك لوجود أنظمة رقابية في وزارة الحج متنوعة منها ميدانية عامة ورقابة الكترونية وقال إن كل قبل 

 .شركات العمرة تدفع ضمانات كبيرة لدى الوزارة وفي حال التقصير في خدمة المعتمر قد يخسر هذا التأمين

 تطوير الخدمات

خدماتها دون اإلخالل بأي شرط وأن أي شركة تخل بأنظمة العمرة  وبين أن جميع الشركات حريصة على أداء حزمة

يطبق عليها النظام، والتي تشمل عقوبات مالية واإليقاف المؤقت وإلغاء الترخيص، وذلك من خالل لجنة مشكلة لهذا 

ر وتحدد الغرض تتكون من وزارة الحج ووزارة الداخلية، موضحا أن لجنة النظر في شكاوي المعتمرين هي التي تقر

 .وترفع توصياتها لوزير الحج العتمادها وتنفيذها، وفي هذا العام لم نسجل أي مخالفة على أي شركة

وقال وكيل وزارة الحج للعمرة إن الوزارة كلفت من قبل لجنة الحج العليا لتطبيق التفويج كمفهوم  مفهوم شامل للتفويج

األول تفويج القدوم بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني شامل في كل مراحل الحج ووضعت خمس مراحل للتفويج 

بحيث ال يكون هناك تكدس للحجاج في صاالت القدوم وثاني التفويج هو التفويج لرمي الجمرات بالتنسيق مع اإلدارة 

ين الشريفين ألبحاث المركزية للمشروعات التطويرية وأمارة مكة المكرمة والدفاع المدني واألمن العام ومعهد خادم الحرم

اما الثالث فهو التفويج بالقطار والنوع الرابع من التفويج يكون من مكة المكرمة للمدينة المنورة والخامس هو التفويج  الحج

للمغادرة النهائية لمطار الملك عبدالعزيز، مشيرا الى أن كل هذه الخدمات وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي 

 .وبمتابعة من وزير الحج عهده األمين
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في انقالب ميكروباص ٩وفاة حاج وإصابة   

 

 حسين بختاور ـ المدينة المنورة

 22/01/2102الثالثاء 

 

وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهالل . آخرين« ٩»أدى انقالب سيارة ميكروباص على طريق الهجرة إلى وفاة شخص وإصابة 

ن حمر بالمدينه بالًغا عألدقيقة من صباح أمس تلقت عمليات الهالل ا 01.00األحمر بالمدينة المنورة محمود خياط أنه وعند الساعه 

باتجاه مكة المكرمة وعلى الفور توجهت ثالث فرق إسعافية من المدينة واثنتان من وادي  000انقالب ميكرو باص بطريق الهجرة ك 

متوسطة  4إصابات بينهم واحدة في حالة خطيرة و ٩نتج عن حادث اانقالب حالة وفاة واحدة و. سعاف الجويإلضافه الى اإلستارة با

علًما بأن السيارة . وي حالتين لمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، فيما نقلت حاالت لمستشفى الحمنةسعاف الجإلبسيطة، نقل ا 4و

 .الميكرو باص تحمل لوحات يمنية وجميع الركاب من الجنسيه اليمنية
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 تكريم رؤساء المجموعات من الحجاج

 تواصل نجاح برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج للعام السادس عشر

أمس االول  -حفظه اهلل  -أقامت اللجنة التنفيذية لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود     
وتخلل الحفل الذي أقيم بفندق موفنبيك المدينة المنورة تبادل كلمات ترحيبية . حفل تكريم لرؤساء المجموعات بالبرنامج من الحجاج

وأوضح المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم . ئمين على البرنامج وتوزيع الهدايا التذكارية بهذه المناسبةمن الضيوف والقا
الحرمين الشريفين، عبداهلل بن مدلج المدلج لوكالة األنباء السعودية أن البرنامج بفضل اهلل جل وعال ثم بفضل الدعم السخي من 

م الحرمين الشريفين للحج الذي تشرف وتتشرف باإلشراف عليه وزارة الشؤون الحكومة الرشيدة قد واصل استضافة ضيوف خاد
ه وتوقف عامًا واحدًا 6161اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد نجاحاته للعام السادس عشر في تاريخه حيث بدأ البرنامج عام 

نحن اآلن "وقال . ل استضافة عدد كبير من الحجاجثم استأنف ليواص -رحمه اهلل-فقط بعد وفاة الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود 
حاج على  16ر111في حفل توديع نخبة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين من الشخصيات المميزة نستكمل في هذا العام قرابة 

الذي يحققه برنامج  ، معربًا عن اعتزازه وفخره بالنجاح"دولة تقريبًا 151مدار تاريخ البرنامج، شملنا كل قارات العالم وأكثر من 
ولفت إلى أن . االستضافة في كل عام وهلل الحمد بشهادة الجميع سواء في التنظيم والخطة المعدة ونوعية الضيوف المختارين

وزارة الشؤون اإلسالمية حريصة كل الحرص على مواصلة النجاح وأن تخطو خطوات لإلمام وتضيف للبرنامج ما هو جديد في 
وأضاف أن الوزارة استمرت بتوجيهات من معالي وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد . كل األمور وتطويرها

الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ في استهداف النخب من العالم اإلسالمي أو في الدول األخرى ممن يعنون ويهتمون بالعمل 
ساتذة الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الجمعيات والمراكز اإلسالمية اإلسالمي ولدينا عدد كبير من الشخصيات اإلسالمية من أ

. الكبير وبعض المفتين مما أعطى وهلل الحمد البرنامج أهمية كبيرة حقق خالل مسيرته أهدافا كبيرة جدا نلمسها على أرض الواقع
نعمل مجرد أن ينتهي هذا البرنامج، حيث نبدأ  نحن"وعن جديد برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في العام القادم قال المدلج 

في دراسة متأنية ورفع تقرير واضح إلى وزير الشؤون اإلسالمية المشرف العام على البرنامج الشيخ صالح آل الشيخ الذي يعطي 
". كبيرة في البرنامجهذا البرنامج اهتماما بالغًا، حيث قام بزيارتنا أكثر من مرة التقى خاللها بالمسؤولين ويتابع كل صغيرة و

إننا نسعى في العام القادم ألن يتطور البرنامج أيضا أكثر وأكثر ونتطلع بتوجيه من الوزير أن يكون البرنامج "وأضاف المدلج 
ليس محصورا على موسم الحج فقط حيث قمنا بعمل قاعدة بيانات جيدة ومميزة للتواصل مع هؤالء الحجاج ومع الجمعيات 

. ، مضيفًا أن األصل هو الحج"عات التي جاؤوا منها وينتسبون إليها على، بحيث يصبح البرنامج على مدار العاموالمراكز والجام
لقد لمسنا انطباعات كبيرة من الجميع وحملونا أمانة أن نرفع الشكر والتقدير والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك "وقال 

على استضافة نخبة منهم، حيث سعدوا بها كثيرا، ولمسنا  -حفظهما اهلل  -ده األمين عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وولي عه
إنهم يلهجون "وتحدث المدلج عن مشاعر الحجاج الذين شملتهم هذه المكرمة قائال ". مشاعر تعجز الكلمات عن التعبير عنها

ى غير ما ينقل لهم في بعض وسائل اإلعالم التي بالشكر والدعاء والثناء على والة األمر وحينما قدموا أيضا رأوا صورة أخر
وفيما يخص استضافة الحجاج الفلسطينيين قال المدير التنفيذي ". تشوش على الناس في منهج المملكة وفيما تقدمه من خدمات

ام بإسناد إن وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد تشرفت هذا الع"لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين 
حاج حيث وضعت لجنة مستقلة  6111اإلشراف المباشر على ضيوف خادم الحرمين الشريفين من ذوي أسر الشهداء وعددهم 

موظفًا من الوزارة لمتابعة شؤونهم، حيث قام معالي وزير الشؤون اإلسالمية الشيح صالح آل الشيخ  11كاملة تضم أكثر من 
وأفاد أن الحجاج الفلسطينيين قوبلوا بخدمات رائعة جدا في كل أمورهم ". ية الفلسطينيبزيارتهم وكذلك وزير الشؤون الدين

إن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يعد "وتناول المدلج البرامج الخاصة لالستضافة في العام القادم قائال . وتنقالتهم
سيجا من العالم بشكل عام بما يتطلب إعدادًا مبكرًا جدًا دولة يمثلون تقريبا ن 41برنامجًا ضخمًا من خالل استقطاب أكثر من 

وزاد أن هناك شروطًا دقيقة تطبق على المستضافين تم من خاللها تحقيق إنجاز مرٍض، متطرقًا . للتنسيق مع الوزارات المعنية
 .إلى الترتيبات واإلجراءات التي تتخذ لتحقيق أعلى مستوى من التميز لبرنامج االستضافة
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 لحجيج تقتفي آثار التاريخ اإلسالمي في جبال المدينة ومساجدهاوفود ا

  

 زوار مسجد قباء

 فايز المطيري -سالم األحمدي تصوير  -المدينة المنورة 

ينة المنورة على عناية الدولة واهتمامها أثنى عدد من حجاج بيت اهلل الحرام الذين زاروا المواقع واآلثار اإلسالمية بالمد    
بهذه اآلثار، من خالل المحافظة على مواقعها وتجديد بناء مساجدها والحرص على عمارتها على الطراز الحديث المطعم 
 بالزخارف اإلسالمية، مستشهدين بما شاهدوه في مساجد قباء الخندق والقبلتين والجامع الكبير الذي يجري العمل فيه بموقع

 .سيد الشهداء
وينفذ الحجاج وزوار المدينة في المواسم المختلفة رحالت ترددية على المواقع التاريخية، حيث يجدون مرشدين من الشباب 
السعودي المدرب الذي بشرح األثر وما شهده من وقائع والقصص اإلسالمية، مثل مسجد قباء الذي يعد أول مسجد بناه 

دما وصل الى منطقة قباء مهاجرًا من مكة المكرمة إلى المدينة، فيما جددت الدولة بناءه الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن
 .ووسعته وأنشأت إلى جواره مواقف للسيارات ومحال تجارية ومرافق خدمية

يه، ويعتبر قباء من أكثر المواقع األثرية زيارة من قبل الحجاج والزائرين لورود أحاديث عدة ُترغب في زيارته والصالة ف
يليه مسجد القبلتين الذي نزل فيه الوحي على رسول اهلل بأن يغير القبلة من المسجد األقصى الى المسجد الحرام، ويوجد فيه 

 .حاليًا قبلتين، إحداهما شمالية قديمة، والثانية جنوبية باتجاه الكعبة المشرفة
بن عبدالمطلب عم رسول اهلل الذي استشهد في  كما يحرص الزوار على زيارة جبل أحد والسالم على سيد الشهداء حمزة

من الصحابة، وتتولى وزارة الشؤون اإلسالمية حاليًا إنشاء جامع كبير حول قبر سيد الشهداء ليؤدي  1٦غزوة أحد مع 
 .المسلمون الصالة فيه بعيدًا عن القبور

له ستة مساجد مشهورة بأسماء الصحابة، ومن المعالم التي يحرص زوار المدينة على ارتيادها أيضًا، مسجد الخندق وحو
 .وتسمى جميعها السبعة، ومن أبرزها مسجد الفتح الذي دعا فيه رسول اهلل ربه بأن يهزم األحزاب

في هذه المواقع التاريخية، عن سعادتهم وسرورهم بزيارتها والصالة في مساجدها " الرياض"وأعرب حجاج التقتهم 
ية فيها، إذ كانوا يتحرقون شوقًا لرؤيتها بعد أن سمعوا بها أو قرأوا عنها في الكتب، ومشاهدتها عن قرب وأخذ صور تذكار

 .مثنين في الوقت ذاته على اهتمام حكومة خادم الحرمين بهذه المواقع ومساجدها، وما هي عليه من الروعة والنظافة والتنظيم
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