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المدينة المنورة  12شوال  2141هـ الموافق  12اغسطس  1124م واس
استقبل صاحب السموالملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ،أمير منطقة المدينة المنورة ،بحضور معالي وزير
الثقافة واإلعالم الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة بمكتبه باإلمارة اليوم مجموعة من المشاركين وضيوف مؤتمر
األدباء السعوديين الرابع الذي يعقد بالمدينة المنورة.
وفي بداية االستقبال رحب سموه بمشاركة هذه النخبة من األدباء في المؤتمر الذي تستضيفه المدينة المنورة ضمن
فعاليات مناسبة المدينة المنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية 1124م ،منوهاً بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك
عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظه اهلل ،-لهذا المؤتمر الذي يواكب الحراك الثقافي في ظل ما تقدمه وزارة الثقافة
واإلعالم من تهيئة للمناخ الثقافي ودعم للبرامج األدبية في جميع مناطق المملكة ،مؤكداً سموه أن المدينة المنورة
عاصمة للثقافة اإلسالمية منذ بزوغ فجر اإلسالم ،وستشهد إن شاء اهلل العديد من البرامج لتعزيز مكانتها كواجهة
حضارية عالمية ،والعناية بهويتها المعمارية وآثارها وتهيئتها للزوار.
وتمنى سمو أمير منطقة المدينة المنورة أن ال تقتصر مشاركة هذه النخبة على فعاليات المؤتمر الحالي وأن يشاركوا في
جميع الفعاليات والمناشط الثقافية المتنوعة في المنطقة مستقبالً.
وعبر المشاركون في المؤتمر من جانبهم عن شكرهم لسموه على استضافة هذا المؤتمر وما قدمته اإلمارة من تسهيالت
لنجاح فعالياته ،مؤكدين أن انعقاده يوثق مرحلة ازدهار األدب السعودي وتأثيره في الحراك األدبي العام عربياً
وإسالمياًُ.
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المدينة المنورة  11شوال  2141هـ الموافق  12اغسطس  1124م واس
دشن صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أمس مشـروع تطوير
المرحلة الثانية من المدينة الصناعية بالمدينة المنورة وذلك خالل الزيارة الميدانية التي قام بها سموه للمدينة الصناعية
الواقعة بمحاذاة طريق الهجرة ( 21كلم جنوب غرب المدينة المنورة) بحضور معالي وزير التجارة والصناعة رئيس
مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ،ومدير عام الهيئة
المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد ،ومدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينة المنورة خالد بن علي قمقمجي ،وعدد
من رجال األعمال والقطاعات التجارية واالقتصادية.
وفي مستهل الجولة اطلع سموه على عرض تقديمي عن المدينة الصناعية بالمدينة المنورة ،وما تحتويه من مصانع
ومناطق خدمات صممت بأسلوب يتواءم مع احتياجات ومتطلبات المدن الصناعية الحديثة ،ويعني بالمحافظة على البيئة،
والتركيز على الصناعة وتنويع المنتجات التي تلبي احتياجات المجتمع.
كما اطلع سموه على عرض تقديمي عن أبرز ما تتضمنه المدينة الصناعية من مصانع ومرافق وحجم اإلنجاز حالياً ،كما
استمع إلى شرح عن مجمل الحوافز التي تقدمها الهيئة السعودية للمدن الصناعية للمستثمرين.
وتضم المرحلة الثانية لمشروع تطوير المدينة الصناعية بالمدينة المنورة التي تم إنشاؤها بتكلفة بلغت نحو ( )43مليون
ريال ،إطالق عدد من المصانع الحديثة التي تم تشييدها وبدأت مرحلة اإلنتاج ،والتي شملت المصنع الوطني للمصاعد،
والذي يعدّ أول مصنع للمصاعد في المملكة ،إضافة إلى مصنع شركة شبكة المدينة للمنتجات اإلسمنتية ،ومصنع فاروس
للزجاج السيكوريت ،ومصنع طيبة للسجاد ،حيث قص سموه شريط افتتاح تلك المصانع واطلع ومرافقوه على آلية عملها
ونوعية المنتجات التي تقدمها.
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وتقع المدينة الصناعية بالمدينة المنورة على مساحة تقدر بنحو ( )21ماليين متر مربع ،خصصت بها مساحات إلنشاء
 121مصانع في مسارات متعددة ،فيما تخطط "مدن" لالستفادة من مساحة إضافية قدرها ( )11مليون متر مربع،
تضاف للمساحة الحالية للمشروع الصناعي الرائد بمنطقة المدينة المنورة ،إضافة إلى إقامة مدينة سكنية متكاملة
الخدمات.
وتقام المدينة الصناعية بالمدينة المنورة على ثالثة مراحل تشمل المرحلة األولى إقامة (منطقة للصناعات الغذائية
واألدوية والورق) على مساحة إجمالية تقدر بنحو ( 342،111متر) ،وتضم مساحات إلقامة  11مصنعاً ،من بينها 2
مصانع تم افتتاحها ،فيما يجري تشييد  33مصنعاً ،كما تضم المرحلة الثانية للمدينة الصناعية (منطقة للصناعات
المتعددة) على مساحة تبلغ ( )263326221متراً مربعاً ،جرى تشييد  41مصنعاً من أصل ( )221مصانع مقررة في
ذات المنطقة ،فيما تضم المرحلة الثالثة مساحة مخصصة للمناطق التي يصعب تطويرها بمساحة قدرها ( )263مليون
متر مربع ،وتتضمن إقامة  13مصنعاً بها.
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وصول الفوج األول من حجاج مينامار غرة ذي القعدة
حاتم العميري -مكة المكرمة
الخميس 9802/80/92
أكد رئيس مكتب شؤون حجاج دولة مينامار علي حبيب أن عدد الحجاج الذين سيقدمون موسم حج هذا العام يبلغ( )2578حاجا سيتم
خدمة()278منهم عبر المكتب الرسمي لشؤون الحجاج،فيما سيتم خدمة الباقي من الحجاج عبر()29شركة ووكالة سياحية،مشيراً أن
الفوج األول منهم سوف يصل للمملكة غرة شهر ذي القعدة المقبل عبر المنافذ الجوية .وقال حبيب عقب لقائه أمس برئيس مجلس
إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر :إن الرعاية واالهتمام الذي يجده حجاج دولة
مينامار من حكومة المملكة محل فخر واعتزاز من الجميع ،مشيراً أن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا ومكاتب
الخدمة الميدانية ومطوفيها يقدمون رعاية وخدمات مميزة للحجاج .وأشار بأنه يجري حالياً العمل على إكمال عمليات التجهيزات
الخاصة بإسكان الحجاج سواءً بمكة المكرمة وكذلك بالمدينة المنورة ،ويجري توثيق العقود الخاصة بذلك،مضيفاً أنه تم خالل اللقاء
مناقشة مختلف الترتيبات الالزمة لخدمة حجاج دولة مينامار .من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج
دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر،أن المؤسسة اعتمدت تشكيل ( )007مكتب خدمة ميدانية يعمل بها نخبة مميزة من
المطوفين وأبنائهم من ذوي الخبرة والكفاءة لخدمة قرابة ( )288ألف حاج،مشيراً أن مجلس إدارة المؤسسة يحظى بدعم ومؤازرة
كافة مطوفي ومطوفات المؤسسة.
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حج المدينة" يؤهل  778موظفا للعمل بالوظائف الموسمية"
»البيجاوي :ال نسمح بالعمل ما لم يخضع الموظف «لدورات

حسين بختاور  -المدينة
الخميس 9802/80/92
شدد فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة على كل الموظفين بفرع وزارة الحج والمتقدمين للوظائف الموسمية خالل فترة الحج
والذين تم ترشيحهم مبدئيًا للعمل خالل موسم حج هذا العام 0121هـ بضرورة حضور الدورات التدريبية التي تهدف لتطوير قدرات
األداء والعناية بالعنصر البشري وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ،وعدم السماح بالعمل لغير المؤهلين ومن
لم يحضر الدورة التى تعتبر شرطًا أساسيًا للقبول النهائي للعمل والتشرف بخدمة ضيوف الرحمن وقال مدير عام فرع وزارة الحج
بالمدينة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي لـ»المدينة» :إن وزير الحج الدكتور بندر بن محمد الحجار قد وجه خالل استعراض الخطط
التشغيلية لفرع وزارة الحج في شهر رجب بأهمية التدريب ورفع كفاءة العاملين الدائمين والموسميين بتكثيف البرامج التدريبية وعدم
السماح ألي من المتقدمين للوظائف الموسمية بالعمل ما لم يخضع لدورات تدريبية.
الدورات التدريبية
وأضاف البيجاوي :لقد بدأ الفرع بتنفيذ عدد من الدورات والبرامج التدريبية بفندق دار الهجرة انتركونتننتال بالمدينة لجميع الموظفين
الدائمين والموسميين الذين تم ترشيحهم ،فيما تقام الدورات التخصصية في مبنى فرع الوزارة ،مشيرًا إلى أن الدورات تستمر لمدة
أسبوعين في الفترة المسائية وذلك بالتعاون مع مركز التدريب التربوي بإالدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة ،حيث
استهدفت أكثر من « »558موظفًا بين دائم وموسمي وذلك بهدف تطوير أداء العاملين ،خصوصًا الموسميين منهم من خالل استشعار
شرف الخدمة وتطوير التقنية وتذليل العقبات وإتقان أساليب التعامل مع الحجاج ،والرفع من مستوى الوعي واألداء وتقديم أفضل
الخدمات لحجاج بيت اهلل الحرام وزوار المسجد النبوي وما يتفق مع سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى رأسهم خادم الحرمين
الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز وولي عهدا األمين صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز ووزير الداخلية رئيس لجنة
الحج العليا صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن عبدالعزيز  -يحفظهم اهلل-.
نقلة نوعية
مساعد مدير الفرع محمد العربي أن هذا العام شهد نقلة نوعية في البرامج التدريبية والمدربين ،حيث قسمت الدورة إلى عدة موضوعات
وتم توجيه العاملين حسب تخصصاتهم الميدانية وشملت الدورات االتصال الفعال ومواجهة الجمهور ،مواجهة ضغوط العمل ،القيادة
الميدانية ،حل المشكالت واتخاذ القرارات ،مفاهيم الجودة وتطبيقاتها ،أخالقيات المهنة ،القيادة واإلشراف اإلداري ،إدارة الوقت العمل
بروح الفريق الواحد ،مهارات االتصال الفعال ومواجهة الجمهور ،سلوكيات العمل الميداني واالتصال الفعال باإلضافة إلى «»08
دورات تخصصية حسب مواقع العمل ،فيما يقوم بالتدريب كل من المدربين فهد بن جزاء التميمي ،والمدرب إبراهيم سعد الحربي
والمدرب خالد بن عمر عطية والمدرب فهد بن عبداهلل الزهراني.
السلوك فى الميدان
وأشار مدير مركز تقنية المعلومات والدراسات عبدالعزيز قازنلي إلى أن البرامج التدريبية ال تقتصر على فقط المهارات السلوكية
والميدانية بل تستمر من خالل «التدريب المستمر على رأس العمل» قياس أثر التدريب من خالل زيارة الفريق التدريبي من خالل
برنامج زماني للمكاتب والفرق الميدانية ،دراسة حالة العاملين في الميدان ومعرفة مدى حاجتهم للتدريب من خالل بعض األدوات التي
تقيس أثر التدريب ،توزيع مطبوع عن أساسيات العمل ومتطلباته من خالل القيادة -الجودة – أخالقيات العمل وسلوكياته – ضغوط العمل
والتغلب عليها – تنظيم الوقت وإدارته في إنجاز العمل بصورة متقنة.
مشيرًا إلى أنه يتم قياس أثر التدريب من خالل قياس التأثير الذي تركه التدريب على المتدربين ،وتحديد كمية تحصيل المتدربين أو
الحصيلة التي خرجوا به ا من العملية التدريبية والعادات والمعارف والمهارات التي اكتسبوها والتغييرات السلوكية لديهم ،وذلك من خالل
أساليب ومصادر تقييم أثر التدريب المتبعة.
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»االستئناف تلزم إدارية مكة بنظر «الطلب العاجل

الفصل في دعوى «مطوفي جنوب آسيا» ضد وزارة الحج اليوم
نقضت محكمة االستئناف اإلداري ،حكم المحكمة اإلدارية بالعاصمة المقدسة برفض قبولها الطلب العاجل من مطوفين
ومطوفات إليقاف قرار وزير الحج بحل مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا ،وألزمت محكمة
االستئناف اإلداري المحكمة اإلدارية بالنظر في الطلب والبت فيه.
إلى ذلك ،يتوقع أن تفصل الدائرة اليوم في هذه الدعوى بشكل نهائي في المرحلة األولى من التقاضي.
وتعقد المحكمة اإلدارية في ديوان المظالم في العاصمة المقدسة صباح اليوم جلسة جديدة الستكمال النظر في دعوى
التظلم التي أقامها مطوفون ومطوفات للطعن في قرار وزارة الحج المتضمن حل مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي
حجاج جنوب آسيا وتشكيل مجلس إدارة جديد.
ويتوقع أن يقدم ممثل وزارة الحج مذكرة جديدة يرد فيها على عدد من طلبات الدائرة القضائية ،فضال عن الجواب على
مذكرة المدعين من المطوفين والمطوفات ،فيما يتوقع البت في القضية خالل أسابيع قبل موسم الحج.
وظهرت القضية عقب االنتهاء من موسم الحج الماضي ،حينما أصدر وزير الحج قرارا يقضي بحل مجلس إدارة
مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا ،ما حدا بسبعة مطوفين بينهم ثالث مطوفات ،تقديم دعوى طعن على قرار وزير
الحج للمطالبة بإلغائه ،وجاء في الئحة االتهام أن عددا من مساهمي المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا،
باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة في استقرار أوضاعها تنظيما وممارسة ،فوجئوا بصدور قرار وزير الحج بحل
مجلس إدارة المؤسسة المنتخب وتشكيل مجلس إدارة جديد .وأضاف المدعون في الالئحة «على خلفية الظروف
والمالبسات فإنه لم يكن ثمة سبب حقيقي للقرار ،السيما أن المجلس الذي صدر القرار بحله هو نتاج انتخابات
المساهمين» ،وانتهى المدعون في الئحة االتهام المقدمة للمحكمة بطلبهم إلغاء قرار وزير الحج.
وعلمت «عكاظ» أن ممثل وزارة الحج سيجيب في جلسة اليوم على أسئلة قضاة الدائرة حول نظامية جمع رئيس
المجلس الحالي بين وظيفتين هما رئاسة المجلس ووظيفة حكومية أخرى ،كما يجيب على طلب المحكمة تقديم محاضر
التحقيق مع أعضاء المجلس المنحل ،وما صدر عن لجنة التحقيق من نتائج وكذلك ما صدر عن الوزير بشأنها.
وكانت المحكمة قد طلبت من ممثل الوزارة تقديم إيضاح بشأن النظام التأسيسي للمؤسسة التجريبية من ناحية إلغائه من
عدمه ،على أن تقدم الوزارة للمحكمة ردها على جميع تلك الطلبات في جلسة اليوم.
وقال المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي (محامي المساهمين) :إن القضية مازالت محل نظر المحكمة اإلدارية
بمكة المكرمة ،وال أستطيع الخوض في مجريات القضية ،كونها مازالت متداولة لدى القضاء ،ولدينا كامل الثقة في
قضائنا المنصف.
وأجاب ممثل وزارة الحج على الئحة الدعوى بمذكرة أكد فيها سالمة موقف وزارته ،وبين أن قرار حل مجلس إدارة
مطوفي حجاج جنوب آسيا كان من صالحيات وزير الحج ،معتبرا اتخاذ القرار للمصلحة العامة ،وأكد على أنه يجوز
لوزير الحج اتخاذ ما يراه من قرارات وتعليمات وسنده في ذلك من النظام وفق ما يخوله له من صالحيات ،وشدد على
أن الدعوى لم تبن على سند نظامي يمكن بموجبه إلغاء القرار الصادر من وزير الحج ،وهو ما يؤكد بطالن السبب
المرتكز عليه في الدعوى ،مطالبا برد دعوى المدعين ورفضها.
وأرفق المدعون صورة من خطاب مدير عام اإلدارة العامة للشؤون القانونية والمتضمن قرار وزير الحج في توقيت
الحق على صدور القرار المطعون عليه إلثبات موقفهم ،وردوا على ممثل الوزارة بأن موضوع الدعوى ليس طعنا على
االختصاص التنظيمي للوزارة أو على اختصاص الوزير ،وإنما الطعن على قرار إداري فقد شروط صحته
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خادم الحرمين يوافق على تنظيم ندوة «تطبيقات الوسطية» بالجامعة اإلسالمية
المدينة المنورة  -خالد الزايدي

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ،على تنظيم الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ندوة علمية
بعنوان "الوسطية في القرآن والسنة وتطبيقاتها المعاصرة في المملكة العربية السعودية وماليزيا".
ورفع مدير الجامعة الدكتور محمد بن علي العقال شكره لخادم الحرمين – حفظه اهلل ،-على ما تحظى به الجامعة من دعم
ومساندة ،ما أسهم في تحقيق الجامعة رسالتها في نشر الدين اإلسالمي على المنهج الوسطي المعتدل ،مؤكداً أن ذلك هو
نهج المملكة منذ تأسيسها حتى اليوم ،فما فتئت تعتمد التوسط واالعتدال منهجاً لها في الحكم والسياسة والعالقات
الخارجية ،وفي مجاالت الحياة كافة ،وهو المنهج الذي أكسب مواقفها الدولية وسياستها الداخلية والخارجية قبوالً وترحيباً
على المستويين المحليّ والدولي.
وأشار إلى أن الندوة تنظمها الجامعة اإلسالمية بالتعاون والتنسيق مع جامعة ماليا بماليزيا في  22من ذي القعدة المقبل
في مدينة كوااللمبور الماليزية ،مؤكداً أنها تأتي لبيان الصورة الحقيقية لإلسالم وسماحته ،كما تُبرز الدور الرائد للمملكة
في نشر الوسطية واالعتدال ،وتسعى لتأكيد مبدأ الوسطية في اإلسالم واإلسهام في تعزيزها من خالل أنشطة متنوعة
ومجاالت عدة.
وقال " :امتنّ اهلل على هذه األمة بأن جعلها أمةً وسطاً ولن تزال بخير ما حافظت على هذه الخاصيّة لما تمثّله من اعتدال
واستقامة على صراط اهلل ،وأحكام اإلسالم كلها مبنيّة على االعتدال والتوسّط والتوازن" ،مضيفاً أن حياة نبينا صلوات اهلل
وسالمه عليه تمثل التوسط واال عتدال في جميع أمور حياته ومعاشه ،وتؤكد أن الوسطية ال تشمل العقائد فقط ،بل سائر
أحكام الشريعة.
ولفت الدكتور العقال إلى مشاركة نخبة من الباحثين من الجامعتين في الندوة ،وسيحضرها عددٌ من كبار المسؤولين
الماليزيين والشخصيات العلمية والدينية والمهتمّين بالعلوم الشرعية ،وعددٌ من مديري الجامعات والطالب السعوديين
المبتعثين في ماليزيا ،مشيراً إلى أنها تسعى إلى العناية بالتأصيل الشرعي لمفهوم الوسطية ،وبيان ضرورته للبشرية
وحاجتها إلى الوسطية ،واإلسهام في نشرها ،وإبراز معالم الوسطية واالعتدال في المجتمع السعودي ،إلى جانب إظهار
جهود المملكة في تطبيق ونشر منهج الوسطية واالعتدال ،وبيان التجربة الماليزية في الوسطية واالعتدال ،وإبراز جهود
دولة ماليزيا في تطبيق ونشر منهج الوسطية واالعتدال.
وبيّن أن البحوث المقدّمة للندوة ستناقش موضوع الوسطية وتعزيزها في مجاالت التربية والتعليم والدعوة والمعامالت
واالقتصاد والحوار الحضاري والعالقات اإلنسانية واإلعالم ،عبر أربعة محاور ،يبحث أولها في تأصيل مفهوم الوسطية
وتصحيح المفاهيم الخاطئة فيها ،ويستعرض الثاني منهج القرآن الكريم والسنة المطهرة في تقرير الوسطية والدعوة
إليها ،فيما يعرض المحور الثالث والرابع جهود كلٍ من المملكة وماليزيا في تطبيق ونشر منهج الوسطية واالعتدال.
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