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 سم وا 3142بتمبر س 32هـ الموافق  4121ذو القعدة  32الرياض 
حاج من عدد من ( 4111)باستضافة  -حفظه اهلل  -أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 

هـ، وذلك ضمن برنامج االستضافة الذي تشرف عليه 4121الدول من مختلف قارات العالم ألداء فريضة حج هذا العام 
 .ألوقاف والدعوة واإلرشادسنوًيا وزارة الشؤون اإلسالمية وا

أعلن ذلك معالي وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد المشرف العام على برنامج االستضافة الشيخ 
 .صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ

، ويدل على يجسد حرصه الدائم على العناية بمصالح المسلمين في أنحاء العالم -رعاه اهلل  -إن أمر الملك المفدى "وقال 
اهتمام والة أمر هذه البالد المباركة باإلسالم والمسلمين، وتقوية أواصر ووشائج العالقات والتضامن اإلسالمي القائمة 

  -".صلى اهلل عليه وسلم -على كتاب اهلل تعالى وسنة رسوله 
ائر اإلسالم، وواجباته على ورفع معاليه شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على حرصه على أداء المسلمين شع

، داعيًا اهلل تعالى أن يجزَي -صلى اهلل عليه وسلم  -الوجه الذي بّينه اهلل سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، وسنة رسوله 
والة األمر في هذه البالد المباركة خير الجزاء على ما قدموه، ويقدمونه من خدمات جليلة لإلسالم والمسلمين في كل 

 .مكان
إندونيسيا، وبنجالديش، : إن الحجاج الذين أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم هذا العام ينتمون إلى دول: الوق

وتايالند، والفلبين، وكمبوديا، وقرقيزستان، وسيريالنكا، ونيبال، وأفغانستان، وفيتنام، وماليزيا، وسنغافورة، وميانمار، 
، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، والجبل األسود، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، والوس، وكوريا الجنوبية، وجزر المالديف

وسيشل، وجزر موريشوس، وأستراليا، ونيوزيالندا، وفيجي، واألرجنتين، والبرازيل، وكولمبيا، واألكوادور، والبيرو، 
( 11)السودان، عالوة على وفنزويال، وبوليفيا، وتشيلي، والبارغواين والمكسيك، وترينداد، والكاميرون، ودولة جنوب 

 .دولة أفريقية أخرى
وأوضح معاليه أن إجمالي المستضافين منذ البدء في تنفيذ هذا البرنامج وحتى موسم الحج الحالي بلغ أكثر من اثنين 

وعشرين ألف مسلم ومسلمة من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن استضافة هذا العام تحقق حلم مسلمين من دول أخرى 
يشملهم البرنامج في سنوات سابقة، حيث تنفذ الوزارة خطة سنوية تتضمن شمول البرنامج أكبر عدد ممكن من لم 

 .الجنسيات من دول مختلفة
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وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  -أيده اهلل  -وأعرب معاليه عن فخره وتقديره لمنح خادم الحرمين الشريفين 
ذا البرنامج، مؤكدًا أن الوزارة تبذل كل ما في وسعها إلنجاح البرنامج، وتجند كل واإلرشاد شرف اإلشراف على ه

طاقتها للوقوف على راحة ضيوف خادم الحرمين الشريفين في هذا البرنامج عبر خطط مدروسة، وتنسيق مسبق، وعمل 
ه الرقي باألمة اإلسالمية دؤوب مستلهمة ذلك من منهج والة أمر هذه البالد في خدمة الدين والوطن وكل ما من شأن

 .عمومًا وهذه البالد المباركة خصوصًا
وبّين أن الوزارة أعّدت برنامجًا خاصًا لضيوف خادم الحرمين الشريفين منذ لحظة وصولهم أرض المملكة وحتى 

يح، وتم تشكيل إلى بالدهم، ليتمكنوا من أداء حجهم كاماًل وفق منهج إسالمي صح -بإذن اهلل تعالى  -مغادرتهم وعودتهم 
عدد من اللجان لهذا األمر تعمل تحت إشراف لجنة تنفيذية لبرنامج االستضافة، مهمتها العناية بضيوف خادم الحرمين 

الشريفين المستضافين منذ مغادرتهم بالدهم إلى وصولهم إلى أرض المملكة واستقبالهم، وتهيئة المساكن المريحة والالئقة 
تهم وحجهم بيسر وسهولة، وزيارتهم للمدينة المنورة، والصالة في المسجد النبوي ، مثمنًا بهم، وتمكينهم من أداء عمر

 .دور الجهات الحكومية في المملكة على تعاونها وتسهيل مهمة اللجان العاملة في الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للضيوف
والمسلمين والمقدسات اإلسالمية التي يفد إليها المسلمون على وأشار معاليه إلى أن المملكة تحمل رسالة خدمة اإلسالم 

مدار العام من أرجاء المعمورة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو 
السمو  الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب

الملكي األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم 
،الفتًا إلى أن هذه الرسالة ليست مقتصرة على وقت الحج، بل ممتدة للتواصل مع -حفظهم اهلل  -الحرمين الشريفين 

 .معهم في أي مكانالمسلمين، وتوحيدهم، والعناية بهم، والوقوف 
على تحقيق هذه الرسالة من خالل التواصل مع المسلمين في  -ممثلة بهذه الوزارة  -وشدد معاليه على حرص المملكة 

للحفاظ على هويتهم اإلسالمية، ومساعدة من لم  -قدر االستطاعة  -جميع قارات العالم، وتقديم العون والمؤازرة لهم 
تضافته على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود تحقيقًا يتمكن من أداء فريضة الحج باس

 .لرسالة المملكة في خدمة اإلسالم والمسلمين
وأكد معاليه أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، يبرز المكانة المرموقة والرائدة التي تحتلها المملكة على 

ونها قبلة المسلمين، ورائدة كل عمل إسالمي نافع لألمة اإلسالمية، حيث تسخر كل إمكاناتها صعيد العالم اإلسالمي لك
لخدمة اإلسالم والمسلمين، كما أن المملكة حاملة لواء الدعوة اإلسالمية إلعالء كلمة التوحيد، وتسعى دائمًا لتحقيق وحدة 

وصحابته الكرام والصدر األول  -صلى اهلل عليه وسلم -المسلمين ورفع شأنهم، وهي تقوم بذلك كله مترسمة نهج النبي 
 .من سلف هذه األمة، حيث أولت هذا المنهج جل عنايتها

 -أيده اهلل  -وأبرز حرص الوزارة على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
ضي المملكة وحتى مغادرتهم ووصولهم إلى بالدهم فيما يخدم مصلحة ضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى أرا

 .سالمين
وحيا وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 

يسها على يدي الملك آل سعود ـ حفظه اهلل ـ المباركة التي تعد استمراًرا للسياسة الحكيمة التي تنتهجها المملكة منذ تأس
، تجاه اإلسالم والمسلمين في كل مكان من العالم، مبيًنا أن الشعوب -رحمه اهلل  -عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 

اإلسالمية جمعاء تقدر هذه المواقف المشرفة للمملكة ووالة أمرها، ومؤكدًا أن منهج المملكة في العمل اإلسالمي ينتهج 
 .باإلسالم عقيدة ومنهجًا وأسلوب حياة -وما تزال -ت هذه البالد الطاهرة االعتدال، حيث ارتبط

وأفاد معاليه أن الوزارة تتلقى سنويًا بعد االنتهاء من الحج مئات من برقيات وخطابات الشكر واالمتنان من حجاج 
لتها وتبذلها حكومة المملكة في ضيوف خادم الحرمين الشريفين، يلهجون فيها بالدعاء والثناء على الجهود الكبيرة التي بذ

سبيل تقديم كل الخدمات الالزمة لحجاج بيت اهلل الحرام الذين يؤدون مناسك حجهم وعمرتهم في يسر وأمان، كما تلهج 
.بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، أن يكتب حسنات ذلك في موازين أعماله
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 سم وا 3142سبتمبر  21هـ الموافق  4121ذو القعدة  31المدينة المنورة 

يرعى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج 

) بالمنطقة بعد غٍد األربعاء الحفل الذي تقيمه وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بفندق المريديان إلطالق حملة 

رئاسة العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور ، بحضور معالي ال( خدمة الزائر وسام فخر لنا 

  .عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

وأوضح معالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل الفالح أن الحملة تندرج ضمن ما 

من خدمات لضيوف الرحمن  -حفظه اهلل  -عزيز آل سعود تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدال

  .زوار المسجد النبوي

إضافة إلى توزيع ، (دور زائري المسجد النبوي في االرتقاء بالخدمات ) وأفاد أن الحملة تتضمن ورشة عمل بعنوان 

لسديس بعد صالة مغرب يوم وإقامة محاضرة لمعالي الشيخ ا، الكتيبات والهدايا على الحجاج في ساحات المسجد النبوي 

 (.الزيارة عبادة شرعية وقيم حضارية) األربعاء بعنوان 

 

 سم وا 3142سبتمبر  21هـ الموافق  4121ذو القعدة  31جـدة 

 .الحج الدكتور بندر بن محمد حجار في مكتبه بجدة اليوم القنصل العام األمريكي آن سارهالتقى معالي وزير 

هـ، حيث أشادت القنصل العام بالجهود 4121وتم خالل اللقاء مناقشة آخر الموضوعات المتعلقة بحجاج أمريكا لهذا العام 

.سكهم بكل يسر وسهولةالتي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية لحجاج بالدها في أداء ن
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هـ وتضافر الجهود 4121ادًا لموسم حج هذا العام أكد معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار زيادة سرعة دوران عجلة العمل استعد

وحشد همم المعنيين بتقديم الخدمات الالزمة لضيوف الرحمن تنفيذًا لخطط وزارة الحج المرسومة لتصبح حقائق أكيدة تضاف إلى سلسلة 
ذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين المنجزات الماثلة لتكتمل الصورة المشرفة التي تسعى القيادة الرشيدة لبلوغها والوصول إليها في ه

  -.حفظه اهلل -الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
نعم إنها مواسم نسعد في وزارة الحج بأننا : الصادرة عن وزارة الحج( الحج و العمرة ) وقال معاليه في كلمة تصدرت العدد الجديد من مجلة

أطراف أخرى يناط بها المشاركة الفاعلة لتحقيق المرامي والمقاصد التي يتطلع إليها الجميع وهذا  أحد روافد العمل المسؤول عن إنجاحها مع
لعًا هاجس وحلم يتجسد عندنا في الوزارة ليصبح واقعًا سيما هذه األيام التي تتضاعف فيها الحركة الستقبال موسم حج هذا العام بإذن اهلل تط

ت الرفيعة التي تعين ضيوف الرحمن على أداء نسكهم بيسر وسهولة وراحة الشيء الذي البد أن إلى إدراك المستوى المرموق من الخدما
 .يحس به القادمون من مشارق األرض ومغاربها وهم فرحون بما ّمن اهلل به عليهم من نعمة جزيلة كانت تمثل أمنية غالية وحلمًا عظيمًا

وغيرهم ممن أوكل إليهم أمانة رعاية وخدمة جموع ضيوف الرحمن من مختلف وشدد معاليه على استعداد الجميع من منسوبي الوزارة 
ر أقطار العالم وفق النهج الذي عرف به أبناء هذا الوطن المضياف للترحيب بالقادمين فقد ظلوا يجندون طاقاتهم لخدمتهم بأريحية وطيب خاط

ى مدار العام ال تكل وال تمل من تقديم خدماتها للطائفين والعاكفين والركع ال يبتغون أجرًا وال جزاء إال من اهلل جل وعال، وأمة هذا دأبها عل
مشددًا على ضرورة أن يستمع حجاج بيت اهلل الحرام لندء المملكة الرامي لسالمة القادمين من كل فج عميق كما تدعوهم في ندائها ، السجود

اب في المسعى وعند الطواف نظرًا لما يشهده المسجد الحرام من توسعة إلى تفهم خفض النسبة الممنوحة لكل دولة بما يضمن سالسة االنسي
  .تبشر باستيعاب أكبر عدد من الحجاج والمعتمرين مستقباًل

واستعرض معاليه ما تزخر به خطط وزارة الحج المستقبلية من أفكار جديدة وطموحات عظيمة سيجني ضيوف الرحمن ثمرتها ويسعدون 
مشيرًا إلى أن تطلعات والة األمر عظيمة ومتجددة ال تحدها الحدود فكلما ، بإنجازها ويشعرون بفائدتها لجعل المناسك سهلة ميسرة بإذن اهلل

ت لساحة العمل النشطة فكرة أخرى ال تقل أهميتها عما تم تحقيقه وتأتي متممة آلخر ما وصلت إليه لمسات اللوحة المباركة نفذ إنجاز برز
التي أبدعتها حماسة المخلصين بتوجيهات من القيادة الرشيدة وستظل تلك التطلعات والطموحات متجددة عامًا بعد عام كشعور دافع لنا في 

  .ود وشحذ الهمم بما يرقى إلى تلك التطلعاتالوزارة لمضاعفة الجه
وأمل معالي وزير الحج إدراك أعلى مراتب رقي الخدمات المقدمة عبر خطط الوزارة الرامية لمواسم حج قادمة تصب في شرايين نجاحات 

ما يكون باإلعجاز وهم يعلمون أن مفيدًا أن كل إنجاز تم من المؤكد أنه أسعد القادمين وعدوا ذلك اإلنجاز أشبه ، سبقت وإبداعات تحققت
لمنة وراء تلك اإلبداعات أياد مدت وعقول ابتكرت وستظل تقدم كل جديد ونافع بمشيئة اهلل تعالى حيث تزدهي المملكة العربية السعودية وهلل ا

عهم أخوة اإلسالم وتوحد بينهم والفضل هذه األيام بقوافل الحجيج التي تنتشر في بطاح مكة المكرمة وفي ربوع المدينة المنورة حيث تجم
غايات الفريضة ويعيشون جميعهم أجواء السكينة والطمأنينة واألمان ويستشعرون صدق الحفاوة والمودة والمشاعر التي يستقبلهم بها 

 .منسوبي وزارة الحج باختالف تخصصاتهم ومجاالتهم
ظلة الوزارة الذين شرفهم اهلل تعالى بخدمة ضيوفه وإكرامهم وإحسان ولفت اإلنتباه إلى مساعي العاملين في مؤسسات أرباب الطوائف تحت م

واصفًا ذلك ، وفادتهم ورفادتهم لتراهم يتسابقون ألداء هذا التشريف والتكليف بكل صدق وإخالص وتجرد ونكران الذات لتسود كل األماكن
صور األخوة اإلسالمية التي تغمر الحاج بشعور الموجود بين بالمناخات الرائعة من التراحم والتكافل والتواد وتجسيد الصور الرائعة من 

أهله وذويه وهو ينعم ببهجة الزمان وقدسية المكان أمام الكعبة المشرفة أو في رحاب مسجد المصطفى صلى اهلل عليه وسلم أو على صعيد 
 .المشاعر المقدسة الطاهرة

ت جديدة واستعدادات متجددة وبالدنا فاتحة ذراعيها الحتضان ضيوف الرحمن إن موسم حج هذا العام يحفل بمنجزا: وقال معالي وزير الحج
إنها مسؤولية كل عام التي تفخر بالدنا بأدائها كواجب ديني وواجب وطني وواجب إنساني وما أنجز من مشروعات عمالقة في ، من جديد

خدمة ضيوف الرحمن يشكل أكبر وأهم المنجزات في تاريخ والمشاعر المقدسة ل" مكة المكرمة والمدينة المنورة"المدينتين المقدستين 
 الحرمين الشريفين كما أن الجهود التي تبذل سنويًا إلنجاح أعمال الحج تشكل منظومة متكاملة من الحوافز قادت الجميع إلى تحقيق نجاحات

 .غير مسبوقة في مواسم الحج الماضية
اهلل إلى المزيد من النجاحات في موسم حج هذا العام الذي يجئ وسط استعدادات غير  وأضاف أنه من المأمول أن تقود هذه الجهود بتوفيق

مسبوقة لتتوجه هذه الجموع بعد أيام معدودة ملبية إلى صعيد عرفات بلباس واحد ونداء واحد وهدف واحد ال فرق بين كبير وصغير وال بين 
صورة ال ، صورة لن تستطيع أن ترسمها الحروف وال تعبر عنها الكلماتغني وفقير الجميع سواسية يرجون مغفرة ورحمة وقبواًل إنها 

  .يدركها إال من عاشها وانتشى بأجوائها وخبر جمالياتها
يكون وفي ختام كلمته سأل معاليه اهلل تعالى دوام التوفيق واستمرار النجاح في أداء هذه البالد المقدسة لمسؤوليتها تجاه ضيوف الرحمن وأن 

 ام تتويجًا لنجاحات المواسم السابقة وأن يحفظ لهذه البالد أمنها وأمانها في ظل هذه القيادة الرشيدة الحكيمة التي خصها اهلل سبحانهحج هذا الع
وتعالى باالضطالع بأجل المهمات وأقدس المسؤوليات أال وهي رعاية الحرمين الشريفين وخدمة البيت العتيق ومسجد المصطفى صلى اهلل 

  .عليه وسلم
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ينظم معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى الثالثاء القادم حفل لقاء الباحثين السنوي 
وذلك بمقر ، راض الدراسات واألبحاث التي يجريها المعهد خالل موسم الحج المقبلهـ الستع4121الثاني لموسم الحج 

 .الجامعة بالعزيزية في مكة المكرمة
دراسة وبرنامجًا خالل موسم الحج ( 86)وأوضح عميد المعهد الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي أن المعهد يجري 

دراسات يجريها فرع المعهد في المدينة ( 2)الفتا النظر إلى أن  ،برنامجًا ( 33)دراسة بحثية و ( 18: )المقبل منها
 .المنورة وبقية الدراسات يجريها الباحثون في أقسام المعهد المختلفة

( 31)وقسم البحوث البيئية والصحية يجري ، دراسات بحثية ( 41)وبّين أن قسم البحوث اإلدارية واإلنسانية يجري 
( 6)كما سيجري قسم البحوث والشؤون اإلعالمية ، دراسة ( 43)ة والهندسية يعد وقسم البحوث العمراني، دراسة 

 .دراسات( 2)وقسم المعلومات والخدمات العلمية ، دراسات 
طالب ( 511)باحثًا رئيسيًا ومشاركًا ومساندًا باإلضافة إلى مشاركة ( 481)وأفاد أن هذه الدراسات يعكف على إعدادها 

 .مشاريع بحثية وبرامج متنوعة يجريها المعهد خالل موسم الحج في كل عامحيث أن هذه األبحاث هي 
 

 سم وا 3142سبتمبر  21هـ الموافق  4121ذو القعدة  31مكة المكرمة 
مقدسة مؤتمرًا صحفيًا لعرض استعداداتها لتنفيذ الخطة تعقد المديرية العامة للدفاع المدني بعد غد األربعاء بالعاصمة ال

العامة ألعمال الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ خالل موسم الحج هذا العام وما اتخذ من إجراءات للحفاظ على سالمة 
 .ضيوف الرحمن في جميع مناسك الحج واآلليات الجديدة التي تشارك في أعمال الحج هذا العام

مر قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء محمد بن عبداهلل القرني ومدير الدفاع المدني بمنطقة مكة ويشارك في المؤت
  .المكرمة اللواء جميل بن محمد األربعين ومدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء زهير أحمد سيبه

مديرية العامة للدفاع المدني بالحج العقيد عبداهلل العرابي وأكد مدير إدارة اإلعالم بالدفاع المدني الناطق اإلعالمي بال
الحارثي، حرص المركز اإلعالمي بالمديرية على إطالع كل وسائل اإلعالم المحلية والعربية واألجنبية على استعداداتها 

ة على أي لموسم الحج والخطط المعتمدة لمواجهة المخاطر االفتراضية المحتملة بكل شفافية وموضوعية واإلجاب
تساؤالت أو استفسارات في هذا الخصوص في إطار قناعة راسخة بأهمية دور وسائل اإلعالم في دعم جهود الدفاع 

المدني لنشر ثقافة السالمة بين الحجاج والقائمين على رعايتهم وإيصال رسائل التوعية الوقائية بما يقلل من وقوع 
.الحوادث
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 سم وا 3142سبتمبر  32هـ الموافق  4121ذو القعدة  32الرياض 
أوضح معالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير رئيس لجان الحج التحضيرية الدكتور محمد خشيم أن الوزارة 

  .ات إضافية ، وتقنيات حديثة لجميع مرافق مستشفيات المشاعراستعدت منذ وقت مبكر لموسم حج هذا العام باستعداد
( 5)مستشفى موزعة على كٍل من مكة المكرمة ( 31)أن الوزارة هيأت : وأبان الدكتور خشيم في تصريح صحفي 

مستشفيات بمشعر عرفات ، إضافة ( 1)مستشفيات، و( 1)مستشفيات، ومشعر منى ( 2)مستشفيات ، والمدينة المنورة 
  .ى مدينة الملك عبداهلل الّطبيةإل

سرير لألقسام المختصة  1311سريًرا منها ( 1311)وأشار إلى أن السعة السريرية اإلجمالَية لهذه المستشفيات تبلغ 
مركًزا صحًيا دائًما وموسمًيا  414سريًرا في أقسام الطوارئ ، باإلضافة إلى تجهيز  111سرير عناية مركزة و 111و

مركًزا في المدينة  43مركًزا صحًيا بالمشاعر المقدسة و 61مركًزا صحًيا بالعاصمة المقدسة و 12حج منها في مناطق ال
  .مركًزا للطوارئ على جسر الجمرات والمراكز الصحَية داخل الحرام المكي الشريف 45المنورة ، إضافة إلى 

ومشتقاته من جميع الفصائل المختلفة لتزويد المرافق وحدة من الدم ( 48111)أن الوزارة قامت بتوفير : وأضاف معاليه
الصحَية بالمشاعر والعاصمة المقدسة، كما قامت بتجهيز مهابط الطائرات التابعة للوزارة طبًقا للمواصفات الخاَصة بذلك 

ات لنقل الحاالت باإلضافة إلى االستفادة من مهابط الطائر( منى الطوارئ -عرفات  -النور -حراء) بالمستشفيات التالية 
ممارس صحي وإداري من منسوبي الوزارة لخدمة حجاج بيت اهلل ( 335111)الحرجة إضافة إلى تكليف ما يقارب 

سيارة إسعاف صغيرة إلى لجنة ( 11)الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، كما َتَم إضافة 
الطب الميداني لتجوب أماكن االزدحام وتقديم الخدمات الّطبية في أماكن  الطوارئ والطب الميداني بهدف تعزيز خدمات

 .التجمعات البشرية وضيوف الرحمن
وشدد معاليه على استمرار وزارة الصحة في مراقبة ومتابعة الوضع الصحي عن كثب داخلًيا وخارجًيا حيث قامت 

افذ الدخول البرَية والجوَية والبحرَية ، مشيًرا إلى أن الوضع باِتخاذ جميع احتياطاتها الوقائية واالحترازية في جميع من
الصحي لحجاج بيت اهلل الحرام مطمئن جًدا وهلل الحمد ولم تسجل أّي أمراض وبائية مبدًيا تفاؤله هذا العام بموسم حج 

جّيدة بين ضيوف الرحمن ، حيث إن جميع المؤشرات الصحَية والتقارير حتى اآلن -بإذن اهلل  -صحي خاٍل من األوبئة 
 .وهلل الحمد

كما شدد الدكتور خشيم على حرص وزارة الصحة على تقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية لحجاج بيت اهلل الذين 
قدموا إلى المملكة ألداء شعائر الحج ، وذلك وفقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 

 .باالهتمام بتقديم أعلى رعاية صحية للحجاج -هلل حفظه ا –
واختتم الخشيم تصريحه بالتأكيد على أن القطاعات الصحية المختلفة تعمل بمنظومة صحية متكاملة بتوجيهات من خادم 

 والعمل تحت مظلة واحدة ، حيث تعمل -حفظهم اهلل  -الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين وسمو النائب الثاني 
.جميع القطاعات وفق خطط وتنسيق متكامل إلنجاح موسم الحج كما هو كل عام
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أوضح مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد سلمان الجميعي أن إدارة المرور جندت ثالثة آالف من رجال األمن 

مشيرًا إلى أنه سيتم ، رية وأربعمائة مركبة لتنفيذ الخطة المرورية في مكة المكرمة خالل موسم الحجوثالثمائة دراجة نا
منع دخول السيارات للمنطقة المركزية بمكة المكرمة وقت الصلوات بما فيها الدوريات األمنية ولن تكون هناك أي 

دراجات نارية للتحرك في أوقات الصلوات عوضا عن  وأنه تم إلزام الدوريات األمنية بتامين، استثناء في هذا الخصوص
 .السيارات

وكشف الجميعي في ورشة العمل التي عقدت اليوم في المؤسسة األهلية لمطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا 
واستراليا بحضور رئيس مجلس اإلدارة طارق عنقاوي وأعضاء المؤسسة ورؤساء مجموعات الخدمة الميدانية أنه سيتم 

وسيستمر إلى الخامس عشر من شهر ذو ، فع حظر دخول السيارات للمنطقة المركزية من نصف ساعة إلى ساعةر
 .الحجة ليعود مرة أخرى لنصف ساعة حتى انتهاء موسم الحج

وحول الجديد في الخطة المروية لهذا العام أوضح الجميعي أنه تم توحيد االتجاهات يومي الثاني عشر والثالث عشر من 
ذو الحجة في المنطقة المركزية على جميع المحاور لمنع حدوث االختناقات المرورية، مشيرًا إلى أنه تم توجيه  شهر

 .الطرق إلى الخط السريع مباشرة
وحذر الجميعي من أصحاب الدراجات النارية الذين يعملون بال تصريح ويتجولون في المنطقة المركزية، مؤكدًا أنهم 

للحجاج، مبينا أن المرور ضبط أكثر من مائة وعشرين دراجة مخالفة في حين بلغت  يتسببون في حوادث دهس
 .المخالفات تسعمائة في شهر رمضان الماضي

ودعا مؤسسات الطوافة إلى التعاون مع رجال األمان وااللتزام باليقظة والحذر ممن يريد استغالل الحج لما يعكر صفوه، 
مين يعدون رجال أمن ويسهموا في نجاح موسم حج هذا العامشددًا على أن كل المواطنين والمقيم

ونبه مدير مرور العاصمة المقدسة على بعض المخالفات التي ترتكب من بعض سائقي الحافالت في إيقافها في غير 
ح أماكنها وعرقلة حركة المرور، واعدًا المطوفين بالنظر في منح تصاريح لسيارات الحجاج الفرادى، وكذلك منح تصري

 .إضافية لسيارات الخدمات
وأبان أن مداخل مكة المكرمة تم تجهيزها بجميع اإلمكانيات واألدوات المخصصة لضبط المتسللين وأصحاب المركبات 

مكة  -نقاط أمنية لحجز السيارات المخالفة على طرق جدة  8غير المصرح لهم في نقل الحجاج، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد 
تنعيم، الليث، الكر، السيل، البهيتة في محافظة الطائف، معلنًا تأمينهم وسائل نقل للحجاج النظاميين المكرمة السريع، ال

 .تقلهم إلى مكة المكرمة بعيدًا عن اآلليات المتهالكة التي قد تعرض حياة الحجاج للخطر
فتهم، مبينًا أن المخالفات وأكد الجميعي أن أدارته لن تتهاون مع المخالفين في رصد الغرامات بحقهم في حال مخال

.ريال إضافة إلى حجز السيارة المخالفة حتى يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة 1111إلى  4111تتراوح مابين 
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يفتتح صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة يوم غٍد فعاليات الرئاسة العامة 

هـ، وذلك في فندق أبراج الساعة بجوار الحرم المكي 4121لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم حج هذا العام 
 .الشريف

التي تسلط الضوء على منظومة " خدمة الحاج وسام فخر لنا " لرئاسة لهذا العام التي تحمل عنوان ويطلق سموه حملة ا
الخدمات التي تقدمها الرئاسة وتبرز الوجه الحضاري المشرق في هذا المجال وتؤكد على التفاني في خدمة الحجاج 

 .لق جميلوتيسير أمورهم وتقديم الخدمات كافة لهم بكل أسلوب راق وتعامل حسن وخ
،الهادفة إلى رفع ( دور قاصدي المسجد الحرام في االرتقاء بالخدمات: )كما يدشن سموه ورشة العمل المقامة بعنوان

، فيه واالتقاء بها -رعاها اهلل  -مستوى الوعي لدى رواد المسجد الحرام بالمحافظة على الخدمات التي تقدمها الدولة 
عض الدوائر الحكومية في العاصمة المقدسة ومشاركين من األهالي ورواد الحرم ويشارك في هذه الورشة مندوبون عن ب

  .على اختالف جنسياتهم
تجاوبًا مع الحملة الرائدة التي ترعاها " الحج عبادة وسلوك حضاري" كما تشمل الفعاليات لقاءات ومحاضرات بعنوان 

ة التقيد وااللتزام باألنظمة المرعية واآلداب الشرعية في هذه اإلمارة ويتبناها سمو أمير المنطقة شخصيًا تأكيدًا على أهمي
  .العبادة العظيمة

كما يطلع سموه على خطة الرئاسة واستعداداتها لموسم حج هذا العام المتضمنة خمسة محاور رئيسة منها العلمي، 
  .واإلرشادي والتوجيهي، والخدمي، ومحور الصيانة والتشغيل، والمحور اإلعالمي والتقني

وتتضمن الفعاليات الملتقى العلمي الذي يضم مجموعة من المحاضرات لعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء للتأكيد على 
كذلك على معرض الرئاسة الذي يبرز استعدادات اإلدارات التابعة لها ودورها في تقديم أفضل ، تعظيم الحرمين الشريفين

  .الخدمات لقاصدي المسجد الحرام
لي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وأعرب معا

عن جزيل شكره وعظيم امتنانه للقيادة الرشيدة لرعايتها هذه الفعاليات المباركة وما تلقاه الرئاسة من الدعم والرعاية 
قدير والدعاء لحرصه على تشريف مناسبات الرئاسة ومتابعته وخص سمو أمير المنطقة بعاطر الشكر والثناء ووافر الت

 .الحثيثة لكل مناشطها
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الجوية  48استطاع مكتب الوكالء الموحد تحقيق معدالت قياسية في االنسيابية وسرعة إنهاء إجراءات الحجاج القادمين عبر منافذ المملكة الـ 
ميزين موظف ما بين عمالة وموظفي المكتب المت 8111والبرية والبحرية ومنع ظاهرة تكدس األمتعة من خالل ضخ كوادر بشرية تقدر بـ

بالخبرة الواسعة في التعامل مع أفواج ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم بتوجيهات سديدة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك 
  .عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين ـ حفظهما اهلل ـ وإشراف مباشر من معالي وزير الحج

الء الموحد فاروق بن صالح أبو زيد أن المكتب كثف ساعات العمل مع مستهل موسم الحج على مدى الـ وأكد رئيس مجلس إدارة مكتب الوك
سلوى وحاله عمار وجديدة عرعر )منفذًا وهي  44ساعة حيث حرص على تعيين رؤساء للمنافذ البرية المنتشرة في المملكة وتقدر بـ  31

منوهًا أن عمل المكتب المّتسم باالنسيابية منذ دخول ،( د والحديثة والبديعة وعلبوالطوال والرقعي والخضراء والبطحاء وجسر الملك فه
تنسيق مع الحجاج مرورًا بإنهاء إجراءاتهم وحتى تفويجهم إلى الحافالت ليتم نقلهم لمكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة تم بال

  .الجهات الحكومية المختلفة في المنافذ
هذه المواقع تؤكد نجاح خطة مكتب الوكالء الموحد التشغيلية التي راعت تسهيل إجراءات استقبال الحجاج وتحصيل العوائد الخاصة  وبين أن

لعمالة بالمؤسسات المختلفة العاملة في شؤون الحج علمًا بأنه قد تم تجهيز تلك المنافذ باألثاث والمعدات الالزمة للعمل فضاًل عن تزويدها با
  ة لتحميل عفش الحجاج ونقله في يسر وسهولةالمؤهل

من جانبه كشف عضو مجلس اإلدارة والمشرف على العالقات العامة واإلعالم بالمكتب الدكتور عبداإلله بن محمد جدع عن توظيف التقنية 

عربة لنقل أمتعة  111ية وأكثر من قاطرة كهربائ 81في خدمات مكتب الوكالء للتعامل مع أمتعة الحجاج والحفاظ عليها عند نقلها حيث وفر 

رافعة آلية لرفع األمتعة إلى الحافالت المقلة لهم  421الحجاج في مجمع الحج في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إلى جانب إدراج 

ألمتعة بكل حرص ودراية تحقيقًا إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة بداًل من النظام اليدوي حرصًا على مراعاة السرعة ولحفاظ على نقل ا

  .لرضا واستحسان ضيوف الرحمن

ل ونوه بأنه تم إجراء التجارب قبل موسم الحج للتأكد من عمل هذه القاطرات الكهربائية التي تعمل بجر العربات لنقل األمتعة خصوصًا في ظ

فقد راعى المكتب زيادة أعداد القاطرات في موسم حج هذا العام  الكثافة العددية ألعداد الحجاج القادمين خالل فترات الذروة ولنجاح التجربة

% 411ووضع الخطط الكفيلة بزيادة كفاءتها وفعاليتها واالستفادة القصوى من طاقاتها لتعميم تطبيقها لتشمل مراحل نقل األمتعة كافة بنسبة 

كية لزيادة تفعيل أدائها مما سيؤدي إلى السرعة في نقل أمتعة في القدوم والمغادرة كما تم تزويد العاملين عليها بأجهزة االتصال الالسل

  .الحجاج وتسهيل خدمتهم

وأفاد أن توفير مثل هذه الطاقات ليس بالشيء اليسير ويتطلب خبرة وخاصة مع تزايد رحالت الحجاج لموسم حج هذا العام حتى وصولها 

واآللية كافة لخدمة ضيوف الرحمن وُهيأ لهذا الغرض قسم خاص باإلجراءات  أوقات الذروة وألجل ذلك حشد المكتب طاقاته البشرية والفنية

مشيرًا إلى أن أجهزة المكتب التنفيذية مجهزة بكافة الطاقات البشرية والفنية واآللية لخدمة ضيوف ،والتحصيل ضمن منظومة العمل بالمكتب 

ن أمام الصاالت إلى المواقع المخصصة لهم بوسط الساحات بعد الرحمن وإنهاء إجراءاتهم ونقل أمتعتهم من الصاالت إلى خارجها وم

  .التعرف عليها والتأكد منها منعًا لفقدانها وتوجيه الحجاج إلى المواقع المخصصة لتجمعهم كل حسب جنسيته لتنظيم تفويجهم إلى وجهتهم

ج في صاالت المطار بإنهاء إجراءات قدومهم وتذليل وأكد الدكتور جدع أن هذه االنسيابية أسهمت بشكل كبير في خفض معدل انتظار الحجا

دمين كل الصعوبات والمعوقات التي تعترضهم في المنافذ كافة وتقليص فترة بقائهم بها وإخالء المواقع المتاحة الستقبال الحجاج اآلخرين القا

  .منورة بكل يسر وسهولةوتحقيق راحتهم وانسيابية حركتهم مما يمكنهم من التوجه إلى مكة المكرمة والمدينة ال
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 :العقند العقنلي.. نافذة إلنهاء إجراءات ضنوف الرحم  بالمطار

 41%توقعات بزيادة زوار المديية م  الحجاج 
 

 
 (المديية الميورة)عبدالهادي الصويان  

مدير جوازات مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة العقيد وليد بن سليمان « عكاظ»لـكشف 
عن العام الماضي، مبينا % 48العقيلي عن توقعات تشير بزيادة أعداد الحجاج القادمين إلى المطار هذا العام بنسبة تبلغ 

رحلة يوميا،  21إلى  51القادمين من جميع قارات العالم بواقع  أن الجوازات تستقبل خالل هذه الفترة ضيوف الرحمن
 .كاونترا 61صاالت مجهزة تضم  1ويتم استقبالهم عبر 

أمس بالمطار أن إدارة الجوازات أكملت ومنذ وقت « عكاظ»وأوضح العقيد وليد العقيلي خالل الجولة التي قامت بها 
للتوجيهات الكريمة بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت اهلل الحرام، منوها مبكر استعدادتها الستقبال ضيوف الرحمن تنفيذا 

بأنه عند وصول الحجاج إلى الصاالت يتم تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم عبر نظام البصمة ومن ثم إنهاء إجراءات دخولهم 
 .في وقت قياسي وبكل يسر وسهولة

ت البشرية والتقنية من خالل أجهزة متطورة لتسريع نظام البصمة وقال إنه تم تزويد الجوازات في المطار بكافة اإلمكانيا
تم دعم القوة القوة األساسية الموجودة في المطار بكوادر مؤهلة من »وأجهزة كشف التزوير وتجهيزات أخرى، مضيفا 

ك عبر منظومة الضباط واألفراد المنتدبين، إضافة إلى طالب المعهد المؤهلين والمدربين على كافة نقاط التشغيل وذل
 .«عمل تهدف إلى سرعة إنجاز العمل ودقته لراحة الحجاج

وأشار العقيلي إلى أن الحاج منذ وصوله إلى موظف جهاز البصمة ومن ثم كاونتر االستقبال وحتى لحظة دخوله 
 .يستغرق أقل من دقيقة إذا كانت أوراقه مكتملة ووضعه سليما، ما اعتبره زمنا قياسيا

مل تركز على سرعة اإلنجاز مع مراعاة كل اإلجراءات المتبعة من تدقيق وتحقق من صحة معلومات آلية الع»وأضاف 
الحاج وكذلك إجراءات البصمة، حيث يستمر العمل على مدار الساعة بوتيرة واحدة من خالل التنظيم الجيد 

 .«والمدروس
تي تقوم بجهود إضافية لخدمة الحجاج بالتعاون مع ووجه العقيلي في ختام حديثه الشكر والتقدير لكل القطاعات األخرى ال

 .الجوازات في هذه المنظومة التي يتشرفون بالعمل في إطارها كجنود لخدمة الوطن
إلى ذلك، أشاد عدد من الحجاج بالخدمات التي وجدوها في مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وسهلت عليهم 

لكبير الذي تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمتهم واعتبارها شرفا الكثير من اإلجراءات، مثمنين الدور ا
 .لهم
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 حاج من مختلف أنحاء العالم 0011المليك يأمر باستضافة 

 
حاج من عدد من ( 0011)باستضافة  -حفظه اهلل  -أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 

هـ، وذلك ضمن برنامج االستضافة، الذي تشرف عليه 0040الدول من مختلف قارات العالم ألداء فريضة حج هذا العام 

أعلن ذلك وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة . اإلرشادسنوًيا وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة و

رعاه  -إن أمر الملك المفدى »وقال . واإلرشاد المشرف العام على برنامج االستضافة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ

أمر هذه البالد المباركة  يجسد حرصه الدائم على العناية بمصالح المسلمين في أنحاء العالم، ويدل على اهتمام والة -اهلل 

 -باإلسالم والمسلمين، وتقوية أواصر ووشائج العالقات والتضامن اإلسالمي القائمة على كتاب اهلل تعالى وسنة رسوله 

ورفع شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، على حرصه على أداء المسلمين شعائر اإلسالم، . «صلى اهلل عليه وسلم

، داعًيا اهلل تعالى -صلى اهلل عليه وسلم  -الذي بّينه اهلل سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، وسنة رسوله  وواجباته على الوجه

أن يجزَي والة األمر في هذه البالد المباركة خير الجزاء على ما قدموه، ويقدمونه من خدمات جليلة لإلسالم والمسلمين في 

 .كل مكان

إندونيسيا، وبنجالديش، : حرمين الشريفين باستضافتهم هذا العام ينتمون إلى دولإن الحجاج الذين أمر خادم ال: وقال

وتايالند، والفلبين، وكمبوديا، وقرقيزستان، وسيريالنكا، ونيبال، وأفغانستان، وفيتنام، وماليزيا، وسنغافورة، وميانمار، 

الجبل األسود، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، والوس، وكوريا الجنوبية، وجزر المالديف، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، و

وسيشل، وجزر موريشوس، وأستراليا، ونيوزيالندا، وفيجي، واألرجنتين، والبرازيل، وكولمبيا، واألكوادور، والبيرو، 

( 01)وفنزويال، وبوليفيا، وتشيلي، والبارغواين والمكسيك، وترينداد، والكاميرون، ودولة جنوب السودان، عالوة على 

 .ريقية أخرىدولة إف

وأوضح أن إجمالي المستضافين منذ البدء في تنفيذ هذا البرنامج وحتى موسم الحج الحالي بلغ أكثر من اثنين وعشرين 

ألف مسلم ومسلمة من مختلف دول العالم، مشيًرا إلى أن استضافة هذا العام تحقق حلم مسلمين من دول أخرى لم يشملهم 

فذ الوزارة خطة سنوية تتضمن شمول البرنامج أكبر عدد ممكن من الجنسيات من دول البرنامج في سنوات سابقة، حيث تن

 .مختلفة

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  -أيده اهلل  -وأعرب عن فخره وتقديره لمنح خادم الحرمين الشريفين

سعها إلنجاح البرنامج، وتجند كل طاقتها للوقوف شرف اإلشراف على هذا البرنامج، مؤكًدا أن الوزارة تبذل كل ما في و

على راحة ضيوف خادم الحرمين الشريفين في هذا البرنامج عبر خطط مدروسة، وتنسيق مسبق، وعمل دؤوب مستلهمة 

ذلك من منهج والة أمر هذه البالد في خدمة الدين والوطن وكل ما من شأنه الرقي باألمة اإلسالمية عموًما وهذه البالد 

 .مباركة خصوًصاال

ألف حاج قدموا إلى المملكة 386: البليهد   

 514.406. هـ0040/  00/ 22لغ عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة ألداء نسك حج هذا العام حتى أمس األول ب

 .حاًجا

وأوضح مدير عام الجوازات الفريق سالم بن محمد البليهد أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة لهذا العام عبر 

حاًجا، فيما بلغ عدد ( 04.102)حاًجا، كما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية ( 550.140)المطارات الجوية بلغ 

 .حاًجا( 1.147)القادمين بحًرا 
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 ”القديم“لتآكل ” السدنة“تغيير قفل الكعبة بطلب من : ”رئاسة الحرمين“

 نفت التدخل في شؤون السدانة وحذرت من التهويل والمبالغات

 

نفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي شائعات إقدامها على تغيير قفل باب الكعبة المشرفة دون علم 

 .واستشارة سدنة بيت اهلل الحرام

أن طلب تغيير القفل كان نابًعا من سدنة بيت اهلل الحرام حيث كان السادن السابق الشيخ عبدالعزيز « لرئاسةا»وأكدت 

وتاريخ  –خ /411، هو من طلب ذلك في خطابه المرفوع لمقام خادم الحرمين الشريفين برقم -رحمه اهلل-الشيبي 

ند فتح باب الكعبة المشرفة لغسيلها صعوبة فتح هـ، ع0/1/0027هـ، بعد أن لوحظ يوم السبت الموافق 06/02/0027

عاًما ما استوجب صيانته بشكل عاجل، وتم  41القفل لصدئه وِقدمه وتآكل شيء منه حيث مضى على تصنيعه أكثر من 

 .ساعة ثم إعادته إلى مكانه 02نقله إلى إحدى الورش المتخصصة لصيانته لمدة 

ع إلى التثبت من األخبار التى تثار حولها احتراًما لمكانة الحرمين الشريفين ودعت الرئاسة وسائل اإلعالم وأفراد المجتم

وطالبت بتوخي الحقيقة وأخذ األخبار من الجهات الموثوقة وعدم استثارة الرأي العام . وقدسيتهما فى نفوس المسلمين

  .الحقيقةحولهما واالنصياع وراء ما يثار من الشائعات والتهويل والمبالغات مما هو بعيد عن 

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أحمد بن محمد المنصوري رًدا على ما أثير 

مؤخًرا من قيام الرئاسة بتغيير قفل باب الكعبة المشرفة دون علم السدنة، بناًء على المكانة الدينية للكعبة المشرفة وانطالًقا 

مر حفظهم اهلل بالحرمين الشريفين وعنايتهم بكل ما يتعلق بهما، وحرًصا من الرئاسة العامة لشؤون من اهتمام والة األ

  :المسجد الحرام والمسجد النبوي على ايضاح الحقيقة حول ما أثير عن قفل الكعبة المشرفة، فتؤكد الرئاسة

-كان السادن السابق فضيلة الشيخ عبد العزيز الشيبي  أن طلب تغيير القفل كان نابًعا من السدنة لبيت اهلل الحرام حيث: أوال

وتاريخ  –خ /411، هو من طلب ذلك في خطابه المرفوع لمقام خادم الحرمين الشريفين برقم -رحمه اهلل

هـ، عند فتح باب الكعبة المشرفة لغسيلها صعوبة فتح 0/1/0027هـ، بعد أن لوحظ يوم السبت الموافق 06/02/0027

عاًما مما استوجب صيانته بشكل عاجل، وتم ( 41)دمه وتآكل شيء منه حيث مضى على تصنيعه أكثر من القفل لصدئه وِق

  .نقله إلى إحدى الورش المتخصصة لصيانته لمدة اثنتي عشرة ساعة ثم إعادته إلى مكانه

يز للعلوم والتقنية هـ، لمدينة الملك عبدالعز21/5/0041م ب وتاريخ / 6075صدر األمر السامي الكريم رقم : ثانًيا

بإجراء دراسة للموضوع من الناحية التقنية، وقام الفريق العلمي بدراسة القفل الحالي وأخذ المواصفات للوصول إلى ما 

يضمن صناعة قفل جديد يليق ببيت اهلل المعظم، وفي نفس الوقت يتصف بالقوة والمتانة بناًء على ما رفعه كبير السدنة من 

ي للقفل قد انتهى، وأن الريش الخاصة به ال تعمل بالشكل المطلوب، ويحتاج الباب لقفل جديد من أن العمر االفتراض

  .، وزودت الرئاسة بصورة منه(01)الذهب عيار 

 جرى العمل على تصنيع القفل الجديد بناًء على األمر السامي الكريم السابق وتم عمل تصميم النموذج األولي: ثالًثا

(Prototype)  من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بناًء على المعاينة السابقة لألقفال القديمة وبمتابعة للقفل

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بحكم إشرافها على شؤون الحرمين الشريفين وتم تسليم المدينة 

  .لقديمة بناًء على التوجيه الكريمالجهة المعنية عينة لقفل باب الكعبة وهو أحد األقفال ا

طلب الفريق العلمي المشكل من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المعاينة لقفل باب الكعبة المشرفة للتأكد : رابًعا

  .من المقاسات والمواصفات

 

 ...يتبع 
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وذلك بحضور معالي الرئيس  هـ5/00/0040تمت معاينة الفريق العلمي لقفل باب الكعبة يوم الخميس الموافق : خامًسا

العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية علًما بأن القفل لم يفتح 

  .ألن المفتاح مع كبير سدنة بيت اهلل الحرام

ون المسجد الحرام والمسجد النبوي رقم تم الرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين بخطاب معالي الرئيس العام لشؤ: سادًسا

هـ، لطلب التوجيه حيال تركيبه في مناسبة غسل الكعبة المشرفة مطلع العام المقبل وذلك 01/00/0040وتاريخ  217/0

  .بحضور سدنة بيت اهلل الحرام

ين الشريفين والعناية بهما إعماال للنصوص الشرعية المعلومة وما قامت عليه هذه الدولة المباركة من رعاية للحرم: سابًعا

وتطبيق شرع اهلل وما ورد في السنة النبوية المطهرة فسوف يجري تسليم المفتاح الجديد رسمًيا لسدنة بيت اهلل الحرام عند 

  .التوجيه الكريم بتركيب القفل الجديد كما هو مقرر شرًعا

لتأكيد على أن أعمال المسجد الحرام سدانة وسقاية ورفادة تود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي ا: ثامًنا

كٌل ال يتجزأ وقد خص اهلل تعالى آل الشيبي بسدانة البيت ولم تزل الدولة رعاها اهلل توجه بالعناية والرعاية بسدنة هذا البيت 

العامة اإلشراف على نظافة وفي كل محفل في غسيل الكعبة يدعى سدنة البيت لفتحه والمشاركة في غسيله وتتولى الرئاسة 

الحرمين الشريفين والسقاية فيهما وتوفير المناخ التعبدي لقاصديهما وقد تجرد قائد هذه البالد من أعلى المناصب والمناقب 

  .واختار لنفسه لقب خدمة الحرمين الشريفين تأكيًدا على رعاية هذه المقدسات والعناية بها

ريفين وأهميتهما وقدسيتهما وما ينبغي لهما من اآلداب والوقار والهيبة، فإن الرئاسة العامة نظًرا لمكانة الحرمين الش: تاسًعا

لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تدعو الجميع للتثبت مما يثار حولهما وتوخي الحقيقة وأخذ األخبار من الجهات 

ر من الشائعات والتهويل والمبالغات مما هو بعيد عن الموثوقة وعدم استثارة الرأي العام حولهما واالنصياع وراء ما يثا

  .الحقيقة

تثمن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي دور القيادة الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين : عاشًرا

لثاني وما يخصون به وسمو ولي عهده األمين وسمو النائب ا -حفظه اهلل-الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 

الحرمين الشريفين وسدنة بيت اهلل الحرام من مزيد الرعاية وكريم العناية، سائلًة اهلل تعالى أن يجزي خادم الحرمين 

الشريفين خير الجزاء على ما قدم ويقدم للحرمين الشريفين وأن يجعل ذلك في صحائف أعماله وأن يحفظ بالدنا من كيد 

 .إنه سميع مجيب الكائدين وحقد الحاقدين
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 حجار يلتقي وزير األوقاف القطري

 

 
 

التقى وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار في مكتبه بمحافظة جدة أمس وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية القطري الدكتور غيث 

 .وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الودية بين البلدين واألمور المتعلقة بالحجاج القطريين. رافق لهبن مبارك الكواري والوفد الم

وأشاد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية القطري بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من مجهودات وإنجازات في الحرمين 

توسعة المطاف الذي يعد نقلة كبيرة عند االنتهاء منه في استيعاب األعداد الشريفين والمشاعر المقدسة وكذلك المشروع التاريخي ل

 .المتزايدة القادمة لحجاج ومعتمري وقاصدي بيت اهلل الحرام

إن بالده تبارك وتؤيد كل ما يصدر من قرارات وتعليمات من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لتنظيم شؤون الحج : وقال معاليه

، منوًها بالجهود التي تبذلها وزارة الحج والتسهيالت المناطة بمسؤولي مكاتب «حة راحة حجاج بيت اهلل الحرامالتي تصب في مصل

 .شؤون وفود الحجاج بتيسير أعمالهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
16 

 
 

 «النقل الترددي»ألف حاج من أفريقيا غير العربية يستفيدون من  020: صبان 

 

 
 

ناقش وكيل وزارة الحج للنقل والمشاريع بالمشاعر المقدسة الدكتورسهل بن عبداهلل الصبان مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي 

حجاج الدول األفريقية غير العربية المطوف عبدالواحد بن برهان سيف الدين الخطة التشغيلية للنقل الترددي لحجاج المؤسسة 

ء ذلك في االجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة بحضور نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور بالمشاعر المقدسة هذا العام جا

سليمان قطان ونائب رئيس المؤسسة للنقل الترددي الدكتور عبدالرحمن مارية ورئيس لجنة المشاعر المهندس فهد حريري 

وتناول اللقاء كافة محاور خطة النقل . المؤسسة ومستشاري وزارة الحج للنقل الترددي ورؤساء مجموعات الخدمة الميدانية ب

الترددي لحجاج مؤسسة مطوفي حجاج الدول األفريقية والجوانب التي تم العمل على إدخالها ضمن الخطة التنفيذية المعدة لموسم حج 

 الصبان أن ما يقرب من وكشف وكيل وزارة الحج للنقل والمشاريع بالمشاعر المقدسة الدكتور سهل بن عبداهلل. هـ 0060هذا العام 

ألف حاج سيستفيدون خالل موسم حج هذا العام من خطة النقل الترددي الذي تنفذه مؤسسة حجاج أفريقيا غير العربية بإشراف  020

  مباشر من وزارة الحج،
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 منذ افتتاحه وحتى نهاية شهر شوال الماضي

 ملنون نسخة( 412)ة المصحف الشريف يوزع أكثر م  مجمع الملك فهد لطباع

 الرياض -الرياض 

( 444ر492: )ه4242وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمديية الميورة خالل شهر شوال الماضي     

عديد م  الجهات نسخة م  القرآن الكريم بمختلف األحجام، واألجزاء، والتسجنالت، والترجمات، والكتب اإلسالمنة، على ال

نسخة م  ( 16ر691)وأوضح تقرير صادر م  المجمع للشهر الماضي أنه تم توزيع . الحكومنة واألهلنة، والخنرية

نسخة م  التسجنالت ( 4ر194)نسخة م  أجزاء القرآن الكريم، و( 2ر442)المصحف الشريف م  مختلف األحجام، و

نسخة م  ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات ( 42ر122)الصوتنة لقراءات وتالوات بعض المقرئن ، و

وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع ميذ بداية توزيعه . نسخة م  الكتب الديينة (  42ر628)األجيبنة، و

ه وصل 4242ه، وحتى الثالنثن  م  شهر شوال 4222إلصداراته في الثالث والعشري  م  شهر جمادى األولى م  عام 

وأفاد التقرير أن التوزيع شمل قطاعات حكومنة وأهلنة في داخل . نسخة م  مختلف اإلصدارات( 412ر848ر169)إلى 

المملكة ، وكذا مساجد ومؤسسات ومراكز إسالمنة ومعارض خارجنة وجمعنات في الخارج إضافة إلى عدد م  سفارات 

 .المملكة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
18 

 
 

 على الحجاج االبتعاد عن المشاريع القائمة حرصًا على سالمتهم: الخزيم.د

الطاقة االستنعابنة للمطاف تتضاعف هذا الموسم ورئاسة الحرمن  تيهي خططها وتجيد 
 ستة آالف موظف إلنجاح الحج

  
 محمد الخزيم. د

حرام أن المرحلة األولى لمشروع توسعة كشف الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم نائب الرئيس العام لشؤون المسجد ال    
أن المطاف سوف يستوعب أكثر من سبعين ألف طائف في "الرياض"المطاف سيستفاد منها في حج هذا العام مبينا في تصريح ل

ج عام الساعة بينما كان في السابق يحتضن عددا ال يزيد عن ثمانية وأربعين ألف طائف مشيرا بأنه في نهاية المرحلة الثالثة في ح
 .ه سيستوعب المطاف أكثر من مئة وخمسة آالف طائف في الساعة4128

وأوضح الخزيم أن توسعة المسجد الحرام من الجهة الشمالية ستتم االستفادة منها ومن الدورين األرضي واألول في حج هذا العام 
التوسعة سوف تستوعب لوحدها أكثر من مليون مضيفا بأن الطاقة االستيعابية ستستقبل أكثر من ثمان مئة ألف مصل وعند اكتمال 

وطالب نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام من ضيوف الرحمن تفهم ظروف مشاريع الحرمين الشريفين في .وست مئة ألف
بكل  هذين العامين والتي تستدعي أن يؤخر بعض اإلخوة الذين يكررون الحج إلتاحة الفرصة لمن لم يسبق له الحج ليؤدي نسكه

 .يسر وراحة مشيرا بأن الهدف من هذه المشاريع هي ايجاد أنجع السبل لراحة قاصدي بيت اهلل الحرام
وناشد الخزيم حجاج بيت اهلل الحرام أن يبتعدوا عن المشاريع القائمة حرصا على سالمتهم داعيا إياهم إلى إعادة النظر في عدم 

فيدوا من الخدمات المقدمة وأن يتعاونوا مع الجميع في تطبيق االداب الشرعية تكرار الحج خاصة أثناء قيام المشاريع وأن يست
للحرمين الشريفين وفي عدم االساءة للممتلكات الموجودة وعدم رمي المخلفات في أي موقع مؤكدا على أن هناك العديد من 

ع ضخمة سيستفيد منها الحجاج ومنها جسر الدروس والمواعظ التي سيتم تقديمها بمختلف اللغات مؤكدا على أن هناك عدة مشاري
 .لنقل الحركة من أطراف الساحة الشرقية إلى الساحة الغربية كما سيكون هناك أربعة مداخل للمسجد الحرام

حفظه -وأفاد نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أنه بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
وبمتابعة من صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام  -اهلل

والمسجد النبوي كل امكانياتها عبر فريق عملها الذي يتجاوز ستة آالف من موظفين وعمال يعملون ليل نهار ال يفترون لخدمة 
خطة متكاملة الستقبال وفود بيت اهلل الحرام وقد اشتملت على عدة محاور من أهمها التوجيه  ضيوف الرحمن وقد وضعت الرئاسة

واالرشاد والتي بموجبها كثفت الدروس وتم تخصيص مجموعة من المشايخ وطلبة العلم لإلجابة على أسئلة الحجاج على مدى 
من الكتيبات والمطويات سيتم توزيعها كما أن هناك أربعة وعشرين ساعة في المسجد الحرام موضحا بأن الرئاسة أعدت عددا 

 .حلقات لتعليم قصار الصور لتدريسها بشكل عاجل ليتأكد المستفيد من أن قراءاته صحيحة
فإن الرئاسة وضعت " الحج عبادة وسلوك حضاري"وأكد الخزيم بأنه امتدادا للحملة التي قادها سمو أمير منطقة مكة المكرمة 

م هذا التوجه عن طريق الحملة التي يفتتحها أمير منطقة مكة المكرمة اليوم االثنين حيث تبدأ المواسم الثقافية برنامجا شامال لدع
التوعوية في الجوانب الدينية والسلوكية المرتبطة بأمور الحج وستشتمل على ورشة عمل كبيرة يشارك بها قاصدوي المسجد 

 .ن هناك لقاءات تعريفية ومحاضرات توعويةالحرام ليطوروا خدمات المسجد الحرام كما سيكو
وأبان الخزيم بأن الخطة تشمل على محور مهم يتمثل في الخدمات العامة وكيف يتعامل ضيوف الرحمن مع ما وفرته حكومة 

ارة خادم الحرمين الشريفين، مضيفا بأنه سيكون هناك برامج تثقيفية عامة للحجاج كالزيارات لمصنع كسوة الكعبة المشرفة وزي
 .مكتبة المسجد الحرام ومعرض الحرمين الشريفين
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