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 سم وا 3174سبتمبر  34وافق هـ الم 7141ذو القعدة  71المدينة المنورة 

تفقد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبداهلل بن علي الطائفي أمس مراكز الرعاية الصحية 

الموسمية الواقعة بالمنطقة المركزية ومدى جاهزيتها الستقبال ضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام زوار المسجد 

حيث وجه بتوفير كل ما يسهم في راحة , هـ7141الخدمات الطبية لهم لموسم حج هذا العام  النبوي الشريف وتقديم

 .وخدمة ضيوف الرحمن من مستلزمات طبية وتوعوية

وشملت الجولة التفقدية زيارة مجمع األمل ومركز صحي باب السالم ومبنى الصحة النفسية الجديد عقب التشغيل 

فى وأطلع على التجهيزات الطبية وأستمع إلى شرح مفصل عن الخدمات التي حيث تجول بأقسام المستش, التجريبي

كما أطمأن على صحة المرضى المنومين الذين تم نقلهم من المبنى القديم للمبنى الجديد , يقدمها المستشفى للمرضى

 .بالمجمع

بصحة  -حفظهم اهلل  -مر وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة أن هذه المشاريع تنطلق من اهتمام والة األ

مثمنًا , المواطن عبر منظومة متكاملة ومتعددة المستويات من المرافق الصحية التي وصلت كل مدينة وقرية في المنطقة

دعم صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وحرص سموه على تقديم 

.جميعأرقى الخدمات الصحية لل
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 سم وا 3174سبتمبر  34هـ الموافق  7141ذو القعدة  71مكة المكرمة 

بحث رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول األفريقية غير العربية عبدالواحد بن برهان سيف الدين مع قنصل 

عام جمهورية جنوب أفريقيا إبراهيم إدريس وممثل مكتب شئون الحجاج بجمهورية جنوب إفريقيا الحاج إسماعيل 

لترتيبات التي أعدتها المؤسسة لتوفير أفضل وأرقى كوباديا اإلجراءات المتعلقة بحجاج جمهورية جنوب إفريقيا وا

  .الخدمات لهم أثناء تأديتهم فريضة الحج

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف عبد الواحد بن برهان سيف الدين عقب اجتماعه اليوم بوفد بعثة جنوب 

اءات المستمرة والمباشرة سواء مع أن المؤسسة تحرص على مثل هذه اللق, إفريقيا في مقر المؤسسة بمكة المكرمة 

رؤساء مكتب شئون الحج أو الجهات الممثلة للدول التي يفد منها الحجاج في كل عام للوقوف والتنسيق معهم في كل ما 

من شأنه خدمة وراحة حجاج بيت اهلل الحرام وتوفير السبل التي تمكنهم من أداء الركن الخامس من أركان اإلسالم بكل 

 .وأمانيسر وسهولة 

وناقش الجانبان سبل تعزيز التواصل والتشاور فيما يتعلق بعمليات االستقبال والتفويج والتصعيد والنقل والتغذية والتوعية 

رعاهم  -الصحية والمسلكية والتفويج لمنشأة الجمرات فيما يحقق الراحة واالستقرار للحجاج وفق توجيهات والة األمر 

ا من شأنه تمكين ضيوف الرحمن من أداء الركن الخامس من أركان اإلسالم في يسر وسهولة الرامية إلى تقديم كل م-اهلل 

 .واطمئنان

وأشاد القنصل إبراهيم إدريس بالخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين والمشروعات التي تبذلها في سبيل 

ه الخدمات والمشروعات التطويرية محل تقدير تيسير مناسك الحج على حجاج بيت اهلل الحرام, مشيرًا إلى أن هذ

.وإعجاب جميع المسلمين في أنحاء المعمورة
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 علم ترفرف في مطار األمير محمد بن عبدالعزيز 2000

 

 (المدينة المنورة)عبدالمجيد الدويني  

وزعت شركة الخدمات األرضية التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية في مطار األمير محمد بن 

ايا وشعارات وطنية متنوعة على عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, أكثر من ألفي علم وصور وهد

 .للمملكة 34المواطنين والحجاج القادمين والمغادرين في الصالة الدولية وذلك احتفاال باليوم الوطني الـ

مدير عام الشركة السعودية للخدمات األرضية بمطار المدينة المنورة حسين الحامد, أنه « عكاظ»وأوضح لـ

تم توزيع أكثر من ألفين من األعالم والشعارات الوطنية مقدمة من الخطوط الجوية العربية السعودية على 

, مشيرا إلى أن هذه المشاركة تأتي المغادرين والقادمين من وإلى منطقة المدينة المنورة, وفي محطة شرورة

 .ضمن فعاليات االحتفال بالذكرى الثالثة والثمانين باليوم الوطني للمملكة

إننا نعيش اليوم يوم الوطن الغالي الذي ننعم فيه باألمن واألمان والحياة الكريمة بفضل اهلل العلي »: وقال

مين وحكومتهم الرشيدة, ونجدد العهد والوالء لوالة القدير ثم برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األ

, في االحتفال بيوم الوطن المجيد, وما نقوم به من مشاركة ما هو إال تعبير عن فخرنا -حفظهم اهلل  -أمرنا 

 .«واعتزازنا باالنتماء
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 نقدر تعامل المملكة مع حشود الحج: وزيرا الصحة في اإلمارات ومصر

 (الرياض)نواف عافت  

أكد وزير الصحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة عبدالرحمن بن محمد العويس, ثقته في اإلجراءات الصحية 

وبين أن . رة الصحة بالمملكة في التعامل مع التجمعات البشرية في موسم الحج والعمرةالتي تتخذها وزا

المؤتمر العالمي لطب الحشود والتجمعات البشرية في الرياض أتاح الفرصة لتبادل الخبرات واالطالع على 

تي يتم اتخاذها مع التجارب العلمية والعملية التي سبق التعامل معها, ما يعزز فاعلية اإلجراءات الصحية ال

وبين أن المؤتمر استعرض التجربة الفريدة للمملكة من نوعها في موسم الحج, . التجمعات والحشود البشرية

هذا المؤتمر : وأضاف. مشيرا إلى أنها تعنى بصحة أكثر من مليوني حاج في نطاق جغرافي وزمني محدد

ين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ومشاركة جامعة يستمد أهميته من الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريف

الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من وزراء الصحة من مختلف الدول ومنظمة 

الصحة العالمية وعدد من الخبراء والعلماء من مختلف دول العالم, والعديد من المنظمات والمؤسسات 

 .العالمية واإلقليمية

زيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة مها الرباط, أن المملكة تمتلك تجربة وخبرات متراكمة كما أكدت و

في طب الحشود, وذلك من خالل إدارتها الناجحة لمواسم الحج والعمرة كل عام, رغم تحديات األمراض 

مملكة ممثلة في وزارة إن المؤتمر العالمي لطب الحشود الذي تستضيفه ال»وقالت . المعدية والفاشيات الوبائية

الصحة, يعتبر فرصة لكل الدول العربية ودول العالم للتعرف على تجربة المملكة في هذا المجال, كما يعد 

المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات في مجال طب الحشود, خصوصا أنه يجمع الخبراء والمسؤولين في منظمة 

ص عصارة أفكار المختصين وتجارب الدول , مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف الستخال«الصحة العالمية

المشاركة لتعزيز فعالية اإلجراءات الصحية التي يتم اتخاذها للتعامل مع التجمعات والحشود البشرية خالل 

 .مواسم الحج والعمرة
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 االستفادة من كامل توسعة المطاف والجزء الشرقي من األروقة خالل الحج

مكة المكرمة -محمد رابع سليمان   

42/90/4902الثالثاء   

 
أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى أن المرحلة األولى من مشروع زيادة الطاقة االستيعابية 

للمطاف، والتي تم االستفادة منها جزئًيا خالل موسم رمضان المنصرم ستكتمل االستفادة من كامل مسطحاتها في موسم 

لسطح من هذه المرحلة المتمثلة في الجزء الشرقي من األروقة المحيطة حج هذا العام بمشيئة اهلل تعالى الستكمال دورا

بصحن الطواف وربطه بسطح الجزء المتبقي من التوسعة السعودية األولى، بعد أن تم االنتهاء من دور القبو المحاذي 

 .لصحن الطواف والدور األرضي والدور األول من هذه المرحلة

مدير عام المشروعات والدراسات أنه انطالقا من توجيهات والة األمر، حفظهم وكشف المهندس عبد المحسن بن حميد 

اهلل، التي تنص على تهيئة جميع الخدمات لضيوف الرحمن وبما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهوله وبإشراف 

ت الدور األرضي واألول ومتابعة دؤوبه من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتورعبدالرحمن السديس فقد تم تهيئة مسطحا

من توسعة الملك عبداهلل للمسجد الحرام للصالة خالل هذا الموسم، فضًلا عن الساحات المحيطة بهما وربطها بالطرق 

 .الرئيسية المؤدية إلى المسجد الحرام ومحطات النقل العام من كل االتجاهات

زيادة الطاقة االستيعابية للمطاف والتي تم االستفادة  وأضاف المهندس عبدالمحسن بن حميد أن المرحلة األولى من مشروع

منها جزئًيا خالل موسم رمضان المنصرم ستكتمل االستفادة من كامل مسطحاتها في موسم حج هذا العام بمشيئة اهلل تعالى 

بسطح  الستكمال دور السطح من هذه المرحلة المتمثلة في الجزء الشرقي من األروقة المحيطة بصحن الطواف وربطه

الجزء المتبقي من التوسعة السعودية األولى، بعد أن تم االنتهاء من دور القبو المحاذي لصحن الطواف والدور األرضي 

 .والدور األول من هذه المرحلة وفتحها منذ موسم رمضان

ألكبر من التوسعة وقال بن حميد إن المرحلة األولى من صحن المطاف هي المرحلة األهم ليس فقط لكونها تحتل المساحة ا

السعودية األولي في جزئها الشرقي المحاذي للمسعى والجنوبي والشمالي؛ بل لكون هذه المنطقة تشكل عنق الزجاجة، 

الذي يحدد الطاقة االستيعابية للمطاف، فبعد اكتمال هذه المرحلة بمشيئة اهلل ستقفز الطاقة االستيعابية للمطاف إلى قرابة 

متًرا في أوسع  12الساعة، وسيتضاعف عرض المنطقة المحاذية للمسعى في دور السطح من السبعين ألف طائف في 

متًرا، األمر الذي سيكون له األثر الملموس على راحة الطائفيين وسالسة  12في أضيق منطقة إلى  21،1منطقة و

 .حركتهم بعون اهلل تعالى

اف المؤقت بعد نجاح االستفادة من المستوى العلوي لطواف وأوضح أن العمل على االستفادة من المستوى السفلي من المط

ذوي االحتياجات الخاصة منذ موسم رمضان لهذا العام، وسيتم ربط المستوى السفلي من المطاف المؤقت بالدور األرضي 

ية األولى من األروقة، كما سيتم تحسين نقل حركة الحشود في الدور األرضي لضمان االنتقال السلس بين التوسعة السعود

 .والمرحلة األولى من المشروع في كل األدوار

وبين المهندس عبدالمحسن بن حميد أن تكثيف العمل إلنجاز جسر الساحة الجنوبية، الذي يبدأ بنقل الحركة من طرف 

إسماعيل  الساحة الشرقية إلى الدور األول من خالل أربعة منافذ تبدأ بسلم األرقم ودوران الصفا والجزء العلوي من باب

 عليه السالم وتنتهي بجسر أجياد

http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/429004.jpeg
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 من المساحات% 29إدارة حكومية خارج منى وتوفير  04بدء إجراءات نقل : قاضي
 وزير الداخلية يوجه بتسليم المواقع المتوفرة لوزارة الحج

مكة -محمد رابع سليمان   

 
آالف عامل، وقرابة ألف معدة تنفيذ مقر الجهات الحكومية العاملة في الحج، الذي تعتزم االنتقال  6من تواصل عدد من الشركات وأكثر

إليه من مشعر منى إلى مجمع اإلدارات الحكومية الجديد الواقع في حمى مزدلفة بدًءا من حج هذا العام، والذى يسهم في توفير مساحة 

ووجه سمو وزير الداخلية بتسليم .. ألف حاج 281اقة االستيعابية للمشعر بزيادة من مساحة منى، إضافة لرفع الط% 12تقدر بـ 

 .المساحات المتوفرة لوزارة الحج للتصرف فيها حسب ما ترى

أمس على الموقع وجود مئات العمال واآلليات، التى تواصل العمل الليل، وقد انتهى عدد من المواقع من أعمال ( المدينة)وكشفت جولة 

 .والتجهيزالبناء 

إدارة من الجهات الحكومية، التي ليس لها عالقة غير مباشرة بالحجاج ستنتقل خالل حج هذا العام  21أن ( المدينة)كشفت مصادر لـ

 .لمقراتها الجديدة في حمى مزدلفة، وأكدت المصادر أن االنتقال إلى المجمع سيكون تدريجًيا على مرحلتين

الزمة للموقع ليستقبل ابتداء من حج هذا العام اإلدارات الحكومية، التي ال يحتاج عملها تواجًدا في وستبدأ الجهات بتوفير الخدمات ال

 .مشعر منى لتوفير مساحات لالستفادة منها في زيادة أعداد الحجاج

ئرالحكومية خارج منى إن إجراء انتقال عدد من الدوا( المدينة)وقال وكيل وزارة الحج، المتحدث الرسمى للوزة حاتم بن حسن قاضي لـ 

يأتي في إطار توصيات لجنة الحج العليا، وتم اعتمادها من المقام السامي الكريم والقصد منها توفير المزيد من السعة لضيوف الرحمن 

رة المالية فى المشاعر المقدسة، وبهذه المناسبة اليسع المسؤولين إال رفع الشكر والتقدير لسيدى خادم الحرمين الشريفين على قيام وزا

بسرعة التنفيذ ألنها نفذت المشروع وعمليات النقل في وقت قياسى جًدا أقل من عام واحد، وأنجزت الشيء الكثير، وهذا سيؤدي للمزيد 

من الراحة للحجاج وتفادي التكدس، الذي أصبحت الخيام ممتلئة به فأي مساحة حتى لوكانت شبًرا فى شبر إخالئها إلى خارج 

ة لكي يستفيد منها وفود الرحمن يعترب إنجاز وخطوة كبيرة واليسعنا إال الدعاء لسيدى خادم الحرمين الشريفين على المشاعرالمقدس

 .توجيه وزارة المالية إلنفاذ هذا المشروع الجيد

ها لحجاج بيت اهلل من اإلدارات، وهذه النسبة ليست بسيطة ألن أي مساحة تترك لالستفادة من% 23وقال قاضى فى هذا العام سينتقل نحو 

الحرام، كما وجه بذلك صاحب السموالملكي، وزيرالداخلية، رئيس لجنة العليا بأن هذه المساحات تترك لوزارة الحج إلعطائها لضيوف 

الرحمن بمعرفتها فهذه خطوة فى الطريق الصحيح، ونوجه الشكر لوزارة الداخلية ووزارة المالية وإمارة منطقة مكة المكرمة، والتي 

 .تتولى المتابعة في توفير هذا الجو الجيد وتوفير أي مساحة إضافية لضيوف الرحمن

وقال وكيل وزارة الحج إن إجراءات االستالم والتسليم جارية اآلن بين الجهات المسؤولة ووزارة الحج، ولفت إلى أن الوزارة لم تحدد 

هم مواقعهم وغالًبا ستكون هذه المساحات لحجاج الخارج أو للخدمات لمن ستخصص هذه المساحة لكن حجاج الداخل تم االنتهاء من تسليم

بدوره أوضح مساعد وزيرالمالية، محمد المزيد، أن المرحلة األولى من المشروع ستوفر مساحة داخل منى تبلغ . المساندة ألعمال الحج

مداخل مجهز بمبان سكنية  1الذي خصصت له وأشار إلى أن المجمع .. ألف حاج 281وتؤمن طاقة استيعابية إضافية تتسع لـ % 12

مكتب ووحدة سكنية، إضافة لـ  2133آالف موظف، ويضم  23ومكتبية، حيث يتسع المشروع الواقع على مساحة مليون متر مربع لنحو 

ئرات يوًما، كما يضم مستودعات ومهبط طا 21متر مكعب يكفي لمدة  26،333مداخل، باإلضافة لخزان مياه سعته  1مبنى و 22

آالف عامل، ويعمل في الميدان قرابة ألف معدة، فيما بدأ  6وبّين المزيد أن عدد العاملين في المشروع يتجاوز .. ومحطة تغذية كهربائية

 .نقل بعض الجهات للمرحلة األولى منتصف شهر ذي القعدة الحالي
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 ورشة لتبادل الخبرات الميدانية والتنظيمية في خدمة ضيوف الرحمن

 

 
نيابة عن الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي رئيس اللجنة اإلشرافية العليا لفريق الوزارة لمشروعات 

الشرافية العليا الدكتور خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام، يفتتح مدير جامعة أم القرى نائب رئيس اللجنة ا

بكري بن معتوق عساس اليوم الثالثاء فعاليات ورشة العمل السابعة التي ينظمها فريق الوزارة ممثاًل باللجنة الفنية، وذلك 

وأوضح الدكتور بكري عساس أن الورشة يشارك فيها ممثلو . بقاعة الملك فيصل التاريخية بالمدينة الجامعية بالعابدية

الحج العليا وإمارة منطقة مكة المكرمة واألمن العام والدفاع المدني والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام أمانة لجنة 

والمسجد النبوي الشريف واللجنة الفنية بوزارة التعليم العالي باإلضافة إلى مجموعة بن الدن السعودية، وتهدف إلى تحقيق 

ببيت اهلل الحرام وتوفير أقصى سبل الراحة والسالمة والطمأنينة لهم لكي رؤية خادم الحرمين الشريفين لخدمة الطائفين 

يؤدوا شعائرهم بكل يسر وسهولة مشيًرا إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل واللقاءات التي يعقدها فريق 

خبراتهم الميدانية والتنظيمية  الوزارة بجامعة أم القرى وستسهم في تبادل الخبرات بين ممثلي القطاعات المختلفة من خالل

بالمسجد الحرام والمناطق المحيطة به واالستفادة من مرئياتهم ومالحظاتهم التي تم رصدها خالل موسم رمضان الفائت 

 .إلى جانب االستعداد ووضع الترتيبات التنظيمية لموسم حج هذا العام

 

 بلدي العاصمة المقدسة يناقش االستعدادات للحج
 

البلدي بالعاصمة المقدسة في جلسته الثالثين بدورته الثانية مساء اليوم الثالثاء، تقرير األمانة عن  يناقش المجلس

هـ، باإلضافة إلى مناقشة محاضر 2513االستعدادات لموسم حج هذا العام، وقواعد تحديد النطاق العمراني حتى عام 

أوضح رئيس المجلس الدكتور و. ال بعض الخدمات البلديةاللجنة الفنية ولجنة التواصل وتقارير األعضاء ومقترحاتهم حي

 .عبدالمحسن بن عبداهلل آل الشيخ أن المجلس سيتخذ القرارات والتوصيات المناسبة
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 "الخدمات" تراقب فرقة 033و ..حاج ألف 033 وصول
 

 

 قاضي حاتم

 

  PM 11:11 23-09-2013     فهد اإلحيوي: مكة المكرمة

ألف حاج، موجودين مـا بين  033بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة عبر منافذها المختلفة حتى اآلن 

فرقة من اللجان الرقابية  033المدينة المنورة ومكة المكرمة وسط منظومة من الخدمات المتكاملة، حيث تباشر 

  .دكتور بندر حجارمتابعة الخدمات المقدمة للحجاج بإشراف مباشر من وزير الحج ال

وكيل وزارة الحج، نائب المشرف العام على اللجان الرقابية حاتم بن حسن قاضي، مشيرًا " الوطن"أوضح ذلك لـ

إلى أن الوزارة كثفت الجوالت والزيارات المفاجئة على مواقع عمل الوزارة ومؤسسات الطوافة التي تخدم ضيوف 

 .سيقية التي تم اعتمادها من قبل وزيرالحجالرحمن، للتأكد من أداء الخدمات التي تسير وفقًا للخطط التن

من جهة أخرى، تواصل لجان المراقبة والمتابعة في المدينة المنورة تفقد مواقع إسكان الحجاج قبل وصولهم 

لمساكنهـم بمشاركة وكيل وزارة الحج، نائب المشرف العام على اللجان الرقابية، حيث تم أمس الوقوف على عدد 

وتحرص . صة وأن مواقع الحجاج بالمدينة المنورة تؤجر لعدة جنسيات مختلفة من الحجاجمن مساكن الحجاج، خا

الوزارة على أن يكون هناك فاصل زمني بين دخول فوج وخروج فوج آخر، للتأكيد على نظافة المواقع، والتهيئة 

 .المتكاملة لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت اهلل الحرام
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 للحج يستعد "المدينة مدني"
 

 

 (الوطن )�المدني الدفاع مراكز في جولته خالل سبيه

 

  PM 11:10 23-09-2013     الوطن: المدينة المنورة

وقف مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء زهير بن أحمد سبيه، أمس على عدد من مراكز الدفاع 

ية داخل المدينة المنورة؛ وذلك لالطمئنان على آخر استعدادات الدفاع المدني بالمنطقة المدني الثابتة والموسم

 .لموسم حج هذا العام

ووفقا لبيان من الدفاع المدني في المدينة المنورة، فإن الجولة جاءت للتأكد من تسخير كافة اإلمكانات البشرية 

وحث اللواء سبيه منسوبي . مة حجاج بيت اهلل الحرامواآللية التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخد

الدفاع المدني خالل الجولة على بذل المزيد من الجهد والعطاء خالل موسم الحج لتنفيذ خطة الموسم على أكمل 

 .وجه
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