االدح  22ذو الحجة 4141هـ
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المدينة المنورة  12ذو الحجة  2141هـ الموافق  12اكتوبر  1124م واس
أفادت إحصائية لجنة الحج بمنطقة المدينة المنورة ليوم أمس أن عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة عبر مراكز
ومحطات االستقبال بلغ  11242حاجاً ,فيما بلغ عدد الحجاج المغادرين من المدينة المنورة  21724حاجا.
كما بلغ إجمالي قدوم الحجاج للمدينة المنورة  233441حاجاً وإجمالي الحجاج المغادرين من المدينة المنورة 74142
حاجاً وإجمالي الحجاج المتبقين بالمدينة المنورة  212122حاجاً لتبلغ الطاقة االستيعابية للمساكن  41في المائة.
وخلصت اإلحصائية إلى أن عدد زوار معرض الشراكة في أعمال الحج "بنيان "2يوم أمس وصل إلى  3221زائرا
وزائرة  ,بينما وصل إجمالي عدد الزوار إلى  414121زائر.
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رئيس دحجاج روسيا:

تخفيض النسبة انعكس إيجابا على أداء المناسك
عكاظ (مكة المكرمة)

رفع رئيس مكتب شؤون الحجاج الروس الدكتور حمزة يوف التهاني والتبريكات لحكومة خادم الحرمين
الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظه اهلل  -بمناسبة النجاح الباهر لموسم حج هذا العام.
وقال يوف «باسمي واسم كافة الحجاج الروس نقدم الشكر والتقدير واالمتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين وسمو النائب الثاني وكل قيادات الحج على ما وجدناه
من تسهيالت أدت إلى أداء الحجاج نسكهم بكل يسر وسهولة».
وأثنى يوف على الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة لضيوف الرحمن وحرصها في كل عام على تقديم
المزيد من الخدمات واإلمكانات وتنفيذ المشروعات الحيوية والعمالقة بمكة المكرمة والمدينة المنورة
والمشاعر المقدسة ومن أبرزها توسعة صحن المطاف ومنشأة جسر الجمرات والقطار.
وشدد على أن تخفيض نسب الحجاج  %11هذا العام انعكس بشكل إيجابي على سهولة الحج ,مشيرا إلى
سالسة التنقل بين المشاعر المقدسة هذا العام وتمتع الحجاج بالراحة في المشاعر المقدسة.
وأكد عقب زيارته مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا والتقائه رئيس المؤسسة
السيد طارق عنقاوي بحضور هاشم علوي وبهجت أسعد قنق المشرفين على مكتب ( )42الخاص بالحجاج
األوروبيين واألمريكان ,على أن ما يلقاه الحجاج منذ وصولهم للديار المقدسة حتى مغادرتهم من عناية
ورعاية وحسن وفادة واستقبال هو داللة واضحة على اهتمام وحرص قيادة وشعب المملكة بوفود الرحمن.
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ل راسة استثنائها من اإلزالة لصالح التوسعة

لجنة س اسية لتح ي المواقع األثرية في مركزية الم ينة المنورة

خال الجابري (الم ينة المنورة)
وجه صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بتشكيل لجنة من (إمارة
المنطقة ,هيئة تطوير المدينة المنورة ,هيئة السياحه واآلثار ,الشؤون اإلسالمية ,التربية والتعليم ,والمالية) برئاسة أمين
المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر وذلك للعمل على تحديد المواقع األثرية والهامة في المنطقة المركزية
المتاخمة للمسجد النبوي الشريف ,واقتراح الطريقة المثلى للحفاظ عليها من عمليات اإلزالة المقررة في المنطقة لصالح
توسعة المسجد النبوي الشريف ,كونها معالم تاريخية تحمل هوية المدينة المنورة.
وحدد سموه في توجيهه مدة شهر لكي تنهي اللجنة أعمالها.
وأوضحت مصادر لـ «عكاظ» أن توجيه سموه يأتي بعدما رفعت إدارة تعليم المدينة المنورة خطابا لسموه يوضح أهمية
المحافظة على المعالم التاريخية في المنطقة المركزية ومنها مبنى ثانوية طيبه األثري ودار القلم وهما مبنيان أثريان
أنشئ الجزء األمامي منهما عام 2441هـ ,ولدى تعليم المدينة المنورة مشروع للحفاظ على هويتهما ليكونا ضمن معالم
طيبة ,وأنهم طلبوا من المالية أن تستثني الموقع من نزع الملكيات حفاظا عليه باعتباره معلما أثريا من أجل إرسائه على
إحدى الشركات.
وبين الخطاب أن المنطقة التي ستطالها التوسعة توجد بها مواقع أثرية هامة مثل المساجد والمباني والجبال واألودية
واآلبار وتلك تتطلب المحافظة عليها كونها معالم تاريخية إسالمية وتحمل هوية المدينة المنورة.
من جهته أوضح المهندس عبدالحق بشير العقبي مدير عام اللجنة التنفيذية التي كانت قائمة على تشييد المنطقة المركزية
قبل تغيير اسمها إلى هيئة تطوير المدينة المنورة ,وعضو مجلس منطقة المدينة المنورة سابقا ,أن أشهر المواقع
التاريخية القائمة اآلن هي بئر عنبة التي كانت معسكرا للمسلمين ومسجد السقيا في موقع محطة السكة الحديد وهما
م جاوران لمبنى مدرسة طيبة التاريخي والذي كان نواة ألول جامعة إسالمية كان يعتزم إقامتها ,إال أن ظروف الحرب
العالمية الثانية حالت دون ذلك ,ليظل المبنى على ما هو عليه حاليا واستخدم كمبنى لثانوية طيبة.
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اإلجراءات الخاصة بتوديع الحجاج في ورشة عمل باألدالء
توديع  066ألف حاج آليًا من المدينة المنورة
زاهد بخش  -المدينة
األحد 7602/06/72

نظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء ورشة عمل تحت عنوان (مستجدات العمل واإلجراءات الخاصة بتوديع الحجاج
من المدينة المنورة للموسم الثاني) بحضور رئيس مجلس اإلدارة د .يوسف بن أحمد حوالة ونائبه محمد علي بن إسماعيل مصلوخ
وعدد من أعضاء المجلس ،أوضح ذلك المدير التنفيذي للمؤسسة محمد بصراوي ،وأضاف بأن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن برنامج
إعداد رؤساء ونواب مراكز ومكاتب الخدمة الميدانية والمساندة ،حيث تم خالل الورشة شرح إجراءات التوديع عبر النظام اآللي الذي
وجه معالي وزير الحج الدكتور بندر حجار بتطبيقه هذا العام ألول مرة بالحج بعد نجاح تطبيق النظام بالعمرة ،ويهدف النظام لضبط
عملية التوديع وعدم التكدس وبما يضمن سير الرحالت وفق الجدول والمواعيد المحددة لكل رحلة ،وأكد بصراوي أن المؤسسة
شرعت في تطبيق التوديع اآللي بشكل كامل خالل الموسم الثاني (ما بعد الحج) حيث يتوقع أن يتم توديع قرابة  066ألف حاج من
المدينة المنورة عبر مراكزها الثالثة المطار ومحطة الهجرة ومحطة البر.
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مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة ينهي معاناة حاجة إندونيسية بـ“جراحة ناجحة”
أحمد النهاري  -المدينة المنورة
األحد 7602/06/72

تمكن فريق طبي بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة من إنهاء معاناة حاجة إندونيسية تبلغ من العمر 06عامًا كانت تشتكي من آالم
شديدة في البطن مع اصفرار في العينين وانخفاض وإعياء شديد ،وبعد عمل الفحوصات األولية تم استدعاء الفريق الطبي المصاحب
للدكتور عباس علي قمقمجي استشاري الجهاز الهضمي والمناظير وتم إدخال الحالة للمستشفى وعمل التحاليل الالزمة واإلشاعات
ا لطبية األولية وتبين من خالل الكشف ارتفاع في إنزيمات الكبد مع انخفاض حاد في هموجلوبين الدم ،وبعد عمل األشعة المقطعية
تبين وجود كتلة لحمية حول البنكرياس وقام الدكتور عباس بإجراء منظار علوي وآخر سفلي للوقوف على أسباب األنيميا الحادة
وانخفاض الهيموجلوبين وتبين عدم وجود أي نزيف علوي أو سفلي ،وللوقوف على الكتلة اللحمية حول البنكرياس قام الدكتور
القمقمجي بعمل منظار للقناة المرارية فتبين وجود ورم كبير بحجم  2×2سم حول القناة المرارية في االثنى عشر وتم إجراء فتح
لمجرى القناة المرارية من خالل الورم وذلك لفتح اإلنسداد وتركيب أنبوبة للقناة المرارية ،فكانت المفاجأة أنه وأثناء إجراء عملية
المنظار تم اكتشاف عدد من الديدان من نوع فصيلة الديدان الخطافية داخل القناة المرارية وتبين أنها هي السبب في انخفاض
الهموجلوبين في الدم حيث تمتص الدم لمدة طويلة وقد تم إعطاء العالج االزم للمريضة لمدة ثالث أيام للتخلص من هذه الديدان ،من
جانبها أشادت المريضة اإلندونيسية بالعناية الطبية والرعاية الكاملة التي لقيتها ،وقدمت شكرها للطاقم الطبي الذي أجرى لها هذه
العملية ودعت اهلل عزوجل أن يحفظ هذه البالد وأهلها.
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تراجع عوائد إسكان الحجاج  %26بسبب تالعب بعثات الحج
على العميري  -مكة
األحد 7602/06/72
تراجعت عوائد إسكان الحجاج هذا العام بنسبة  %26مقارنة بالعام الماضي حيث وصلت العوائد إلى مليار ومئة مليون ريال في حين
كانت العوائد العام الماضي أكثر من خمسة مليارات ريال ،وعزا رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة الشريف منصور أبورياش
تراجع العوائد إلى ثالثة عوامل رئيسة أولها :انخفاض أعداد حجاج الخارج بنسبة  %70مقارنة بالعام الماضي لظروف توسعة
المطاف وثانيها :تحكم بعثات الحج والسماسرة من الوافدين في اختيار المساكن وتراجع األسعار بشكل كبير حتى وصلت اإليجارات في
منطقة العزيزية والشيشة إلى  666ريال للحاج الواحد في حين كانت العام الماضي أكثر من 2آالف ريال وثالثها :تأخر مكاتب الحج
في توفيق عقود اإلسكان من مؤسسات الطوافة
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مركز إرشاد التائهين بالم ينة يرش  ٠٠٧٧دحاج
المدينة المنورة  -سالم األحمدي

اهتم فرع وزارة الحج بمنطقة الم ينة المنورة بمراكز ارشاد الحجاج التائهين وذلك بتكثيف تلك المراكز ومضاعفة
أع اد العاملين فيها وتزوي ها بالكوادر البشرية والفنية التي تمكن العاملين فيها الى تق يم أفضل الخ مات لضيوف الردحمن
أثناء مواسم الحج وللزائرين طوال أيام السنة .وأوضح م ير فرع وزارة الحج بالم ينة أن هذه المراكز تنتشر في المنطقة
المركزية المحيطة بالمسج النبوي الشريف وفي المناطق المتاخمة لها فيما روعي عن استح اث تلك المراكز م ى الكثافة
البشرية للحجاج في تلك المناطق وبروز المراكز وسهولة الوصول اليها.
ومنذ انطالق موسم الحج لهذا العام ق مت مراكز االرشاد جملة من الخ مات للحجاج تمثلت في ارشاد  ٠٠٠٠دحاجا تائها
ممن اشكل عليهم الوصول الى مقار الفنادق والمجمعات التي يقيمون فيها ،فيما نفذت تلك المراكز  4141خ مة استعالم
الكتروني ،وتم توزيع  ٠84خرائط ومطبوعات للحجاج تتضمن مضامين توعوية وارشادية بلغات مختلفة ،كما يتم استالم
مفقودات الحجاج ودحفظها وأرشفتها لحين التوصل إلى أصحابها والتي بلغت  ٠1عينة مفقودة ،فيما تمكنت تلك المراكز
من تسليم  41عينة مفقودة ألصحابها.
والى جانب ما تق م فإن تلك المراكز تتولى استقبال شكاوى ومالدحظات الحجاج والتعامل معها على ضوء ما تتبلغ به من
تعليمات واجراءات مثل شكاوى الحجاج على مستوى خ مات االسكان او النقل وغير ذلك من المالدحظات االخرى التي يتم
تمريرها سريعا الى صادحب الصالدحية التخاذ االجراء المناسب لمعالجتها..
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أدالء المدينة تستقبل رئيس الجمعية الدعوية الكندية وعضو الحكومة الهولندية

الداعية الكندي يشيد بمبادرة الحوار العالمي الذي تبناه خادم
الحرمين الشريفين

المدينة المنورة  -مروان قصاص:
استقبل الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بمقر المؤسسة وفد الجمعية الدعوية الكندية
برئاسة شازاد محمد رئيس الجمعية وسفير السالم بالجمعية العالمية لنشر اإلسالم في األمم المتحدة بحضور السيد أرنولد
فاندورم نائب الرئيس السابق لحزب الحرية البرلماني الهولندي عضو الحكومة الهولندية وقد أشاد رئيس الجمعية الدعوية
الكندية الداعية شازاد محمد بجهود المملكة بخدمة اإلسالم والمسلمين والتطورات التي يشهدها الحج عاما بعد عام منوهًا بريادة
خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز -حفظه اهلل -بالعالم اإلسالمي وتقديم الصورة الحقيقية للدين اإلسالمي
واصفاً فكرة إطالق حوار األديان والحضارات التي تبنّاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز بالمؤثرة
والرائعة ،كونها عرّفت العالم أجمع بمبادئ سماحة الدين اإلسالمي الحنيف ،وحققت مفاهيم التعايش السلمي ،ودعت إلى نبذ
التطرف والعنف والغلو بجميع أشكاله ،مما أوجد لها قسطًا وافرًا من التسليط اإلعالمي العالمي.
يتبع ...
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وأضاف إن المملكة بشخصية قائدها خادم الحرمين الشريفين أوجدت لها مكانا مرموقًا في التأثير العالمي وفي األثر المشهود
حاليا ،مبينا أثر التالقي بين الحضارات واألديان من خالل مفهوم (حوار األديان) الذي غيّر من النظرة التشاؤمية والسوداوية
عن العالم اإلسالمي فأوجد للمملكة وللدين اإلسالمي هناك مكانة ،فازداد أتباع الدين اإلسالمي.
من جهته قال السيد أرنولد فاندورم نائب الرئيس السابق لحزب الحرية البرلماني الهولندي عضو الحكومة الهولندية إن المدينة
المنورة هي األقرب إلى قلبي حيث أجد فيها الراحة النفسية والطمأنينة وفها أبتعد عن ضغوط الحياة وأبقى بجوار سيد البشر
«محمد رسول اهلل» ،حيث أحرص في كل يوم أبقى فيه في المدينة المنورة إلى التوجه إلى قبر رسول اهلل والسالم عليه
واالعتذار منه بعد أن كنت النائب السابق ألكثر األحزاب عداء لإلسالم وهو الحزب الذي دعم وساهم في صنع فيلم اإلساءة
لإلسالم وأضاف أخذت عهداً على نفسي في أن أعمل ليل نهار لكي أكفر عن أخطائي .ونوه بالتنظيمات الجبارة التي تبذلها
حكومة خادم الحرمين الشريفين لراحة الحجاج الكرام معبرًا عن سعادته بأداء هذه الفريضة حيث كانت فرصة كبيرة لي
للتعرف أكثر على اإلسالم والمسلمين ،وشاهدت الكثير من المواقف التي تعكس التآخي بين المسلمين ،ولن أنسى موقف أحد
رجال األمن وهو يحمل على ظهره رجال مسنا ال يعرفه على اإلطالق ولكن فقط إنه مسلم ،وكيف حمله لمسافة طويلة ليتمكن
ذلك المسن من رمي الجمرات ،وسجلت في رحلة الحج الكثير من المواقف لنشرها بعد ذلك في كتاب مستقل عن رحلة العمر.
وقدم فاندورم شكره لكل من سعى الستضافته ألداء فريضة الحج لهذا العام.
حضر اللقاء مستشار المؤسسة أمين المجلس خير الدين بصراوي وسكرتير الجمعية الدعوية الكندية ماني برمان ومستشار
الجمعية جميل عبدالرؤوف ومساعد السيد أرنولد فاندورم كمال بن موغنت.
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جوازات مطار "طيبة" تستنفر طاقتها لتسهيل مغادرة الحجيج
20ألفا من ضيوف الرحمن يصلون المدينة المنورة ..و  21ألفا يغادرون

حجاج يستعدون للمغادرة إلى بالدهم( الوطن)
المدينة المنورة :أحمد دين 2013-10-27 12:32 AM
استنفرت جوازات مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة طاقتها لمواجهة كثافة مغادرة الحجاج ،إذ
يتوزع نحو  122موظف وموظفة على جميع وحدات وأقسام المطار لخدمة الحجاج المغادرين لبالدهم.
وأوضح مدير جوازات مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة العقيد وليد سليمان العقيلي،
أن المهمات الرئيسية لجوازات المطار تتمثل في إنهاء إجراءات قدوم ومغادرة الحجاج القادمين والمغادرين للمملكة
حسب التعليمات الصادرة بموجب أمر العمليات من المديرية العامة للجوازات بكل يسر وسهولة ،بمشاركة عدد من
الجهات كالجمارك ،ومكتب الوكالء الموحد ،هيئة الطيران المدني ،والشركات الناقلة ،وزارة الحج ،المباحث العامة،
ووحدة أمن المطار.
ونوه بأن جوازات المطار تعتمد في تنفيذ خطتها لهذا العام على استقبال حجاج بيت اهلل الحرام وإنهاء إجراءات
دخولهم حسب التعليمات وتسجيل دخولهم بالحاسب اآللي ،إضافة إلى إنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت اهلل
الحرام وتسجيل مغادرتهم بالحاسب اآللي ،ويكون ذلك عن طريق انتداب عدد من الضباط واإلفراد والتعاقد مع
مفتشات للنساء للعمل بموسم حج هذا العام  2141حسب الخطة العامة.
وعن آخر المستجدات لجوازات مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة خالل موسم حج ،2141
بين العقيلي أن المستجدات تمثلت في العمل على استقبال الحجاج عبر صالة القدوم الدولي رقم  7بكامل
طاقتها االستيعابية لهذا العام ،وإمكانية ربط البصمة بممثليات خادم الحرمين بالخارج لبعض الدول ،مشيرا إلى أن
عدد الكوادر البشرية العاملة في جوازات مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وصل إلى  122كادرا بشري من
الرجال والنساء.
إلى ذلك ،أعلنت إحصائية لجنة الحج بمنطقة المدينة المنورة أمس ،أن عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة عبر
مراكز ومحطات االستقبال بلغ  12ألف  242حاجاً ،فيما بلغ عدد الحجاج المغادرين من المدينة المنورة  21ألف و784
حاجا .وأوضحت أن إجمالي قدوم الحجاج للمدينة المنورة وصل إلى  211ألف و 441حاجاً ،وإجمالي الحجاج
المغادرين من المدينة المنورة  74ألف و  142حاجاً ،في حين وصل إجمالي الحجاج المتبقين بالمدينة المنورة إلى
 212ألف و 88حاجاً لتبلغ الطاقة االستيعابية للمساكن  41في المائة .وخلصت اإلحصائية إلى أن عدد زوار معرض
الشراكة في أعمال الحج «بنيان  ، »2بلغ أمس  1آالف و 821زائرا وزائرة ،بينما وصل إجمالي عدد الزوار إلى 413
ألف و 121زائر.
وأبرز التقرير نسبة الحجاج من حيث جنسياتهم حيث بلغت الجنسية األكثر تواجداً بالمدينة المنورة هي الجنسية
اإليرانية بواقع  23ألف و 433حاجاً ،يليها الجنسية البنغالدشية بواقع  21ألف و 127حاجاً ،ثم الجنسية الهندية
بواقع  22ألف و  4حجاج .
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