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الرياض  42ذو القعدة  4242هـ الموافق  43سبتمبر  4344م واس
أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ـــ حفظه اهلل ـــ باستضافة ( )4333حاج فلسطيني من
ذوي الشهداء الفلسطينيين ،ألداء فريضة الحج على نفقته الخاصة هذا العام 4242هـ ،وتتولى وزارة الشؤون اإلسالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد اإلشراف على استضافتهم.
ورفع معالي وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ شكره وتقديره
لخادم الحرمين الشريفين  ،لحرصه على أداء أخوتنا في فلسطين شعائر اإلسالم ،داعياً اهلل تعالى أن يجزيَ والة األمر
في هذه البالد المباركة خير الجزاء على ما قدموه ،ويقدمونه من خدمات جليلة لإلسالم والمسلمين وخصوصاً الشعب
الفلسطيني.
وأشار إلى أن استضافة الحجاج الفلسطينيين تؤكد الرسالة التي تحملها المملكة وهي رسالة خدمة اإلسالم والمسلمين
والمقدسات اإلسالمية التي يفد إليها المسلمون على مدار العام من أرجاء المعمورة  ،مشيراً إلى أن هذه الرسالة ليست
مقتصرة على وقت الحج ،بل ممتدة للتواصل مع المسلمين ،وتوحيدهم ،والعناية بهم ،والوقوف معهم في أي مكان.
وأوضح معال يه أن هذه االستضافة سيكون لها األثر الطيب في نفوس إخوتنا في فلسطين  ،وهم يستحقون كل تكريم جزاء
صبرهم وتضحيتهم ،مبيناً أنه بهذا األمر يرتفع عدد األخوة الفلسطينيين الذين استفادوا من الحج على نفقة خادم الحرمين
الشريفين خالل خمسة أعوام إلى  44333من ذوي الشهداء واألسرى.
وأبان أن ذلك يأتي من منطلق الشعور باألخوة اإلسالمية والعربية التي يحملها الملك المفدى لفلسطين ولشعبها  ،وهي
جزء من الدعم السعودي المتواصل والسخي للشعب الفلسطيني في المجاالت كافة ،الفتاً إلى أن هذا األمر الكريم الذي
خص به خادم الحرمين الشريفين أسر الشهداء من األشقاء الفلسطينيين الستضافتهم ،سيترك أثراً كبيراً في نفوسهم،
وسيخفف من معاناتهم ،وهو ليس بمستغرب من خادم الحرمين الشريفين ،بل امتداد لمواقفه الخيرة الجليلة في دعم
ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
//يتبع//
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وأعرب معالي وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد عن فخره وتقديره لمنح خادم الحرمين الشريفين ـــ
أيده اهلل ـــ وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد شرف اإلشراف على استضافة الحجاج الفلسطينيين ،
مؤكداً أن الوزارة ستبذل كل ما في وسعها إلنجاح هذه االستضافة وتحقيق راحة الحجاج الفلسطينيين من خالل خطط
مدروسة ،وعمل دؤوب  ،مثمناً ما تجده الوزارة من تعاون كبير من القطاعات الحكومية كافة.
وبيّن أن الوزارة شرعت منذ أن أسند إليها شرف اإلشراف على استضافة الحجاج الفلسطينيين قبل أيام ،في إعداد برنامج
خاص باستضافتهم ليتمكنوا من أداء حجهم كامالً وفق منهج إسالمي صحيح ،مؤكداً حرص الوزارة على تحقيق تطلعات
خادم الحرمين الشريفين فيما يخدم مصلحة الحجاج الفلسطينيين ويحقق راحتهم منذ لحظة وصولهم إلى أراضي المملكة
وحتى مغادرتهم ووصولهم إلى بلدهم فلسطين سالمين.
وقال معاليه  :إن المملكة سعت في كل الظروف واألحوال من أجل الحصول على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
وتحقيق آماله وتطلعاته وسخرت إمكاناتها على كل األصعدة لبلوغ تلك األهداف ،حيث أثبتت المملكة على الدوام دعمها
المستمر وتأييدها المتواصل ألبناء الشعب الفلسطيني وتسخير كل إمكاناتها لدعم قضيتهم العادلة ،ويؤكد ذلك الدعم حقيقة
مواقف المملكة وسجلها الناصع وأدوارها التاريخية في مناصرة القضايا العربية واإلسالمية ماديًا ومعنوياً.
ودعا في ختام تصريحه  ،اهلل تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على هذه المبادرة وأن يبارك في
الجهود المبذولة في خدمة الحجيج.
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تعددت المكاسب والهدف واحد  ..شباب الجامعات:
«األدالء» توفر  4333وظيفة موسمية لخدمة الزوار

عبدالعزيز المعيرفي (المدينة المنورة)
ما إن يحل موسم الحج إال ويحرص شباب المدينة المنورة على استغالل هذا الموسم للعمل في خدمة ضيوف الرحمن،
من زوار المسجد النبوي الشريف ،فمنذ لحظة توافدهم إلى مطار المدينة في بداية شهر ذي القعدة يتحول الجميع إلى
خلية عمل ال تكاد تتوقف على مدار الساعة لخدمتهم على أكمل وجه.
ويؤكد الشاب محمد الحربي أن خدمة ضيوف الرحمن شرف كبير يسعد به أهالي المدينة المنورة عامة ،والشباب على
وجه خاص ،حيث تعود الشباب سواء من خالل الوظائف الموسمية التي تعلنها وزارة الحج والمؤسسة األهلية لألدالء أو
عن طريق االنخراط في األعمال التجارية واستغالل الموسم بما يعود بالنفع على الشباب حيث يتكسب الشباب ماديا ما
يساعدهم على تحسين أوضاعهم االقتصادية بشكل كبير ،الفتا إلى أنها فرصة كبيرة الستفادة الشباب وخاصة طالب
الجامعات وبعض الموظفين الذين يستغلون إجازة عيد األضحى للعمل في موسم الخير الذي تحل فيه البركات -على حد
قوله-.
ويوضح الشاب صالح العوفي أن مكاسب الحج ال تقتصر على الشأن االقتصادي ،بل تتعدى ذلك إلى مكاسب ثقافية
واجتماعية تتمثل في اللغات والتعرف على عادات وتقاليد الشعوب ،معتبرا موسم الحج موسما ثقافيا وتعليميا يستفيد منه
شباب المدينة المنورة وأهلها من خالل اختالطهم بالحجاج.
ويضيف العوفي :تعلمت كثيرا من مبادئ اللغات كاللغة اإلندونيسية والتركية من خالل االحتكاك مع الحجاج ،الفتا إلى
أنه يحرص على استثمار هذا الموسم واالستفادة منه قدر اإلمكان ،كما أنه تعود االنخراط في مثل هذا الوقت في أعمال
خدمة الحجاج حيث يرى أنه واجب ديني ووطني كونه من اهالي المدينة الذين يتحلى أغلبهم بأخالقهم العالية والكريمة
تجاه الحجاج.
يتبع ..
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ويرى العوفي أن الكثيرين من الشباب يستغلون الموسم ليس فقط في الوظائف الرسمية بل ينخرطون في العديد من
األعمال مثل نقل الحجاج او التجارة والبيع وخاصة ان الحجاج يحبون الشراء من المدينة تبركا بها ،مشيرا الى أن
الشباب تعودوا عاما بعد آخر على االنخراط في مثل هذه األعمال في ما يعود عليهم بالنفع ما اكسبهم خبرة كبيرة في هذه
التجارة.
أما عمر عبداهلل الطالب في كلية الطب فهو ينخرط -بحكم تخصصه -في فرق الهالل األحمر التي تقدم المساعدات الطبية
للحجاج من خالل العمل المسائي اليومي في موسم الحج ،مؤكدا أنه يشعر بالرضا عندما ينقذ أو يسعف حاجا ،مضيفا أن
هذا العمل يكسبه خبرة عملية في كيفية التعامل مع المرضى وخاصة ان تخصصه الذي يزيد من مدى قدرته على
التعامل مع مختلف شرائح المجتمع من كبار في السن ورجال ونساء من مختلف االعمار ،الفتا إلى أن هذا العام هو
الثالث على التوالي في هذا العمل ،مشيرا إلى أن جامعة طيبة من خالل فرقة الكشافة تقدم خدماتها لضيوف الرحمن من
خالل العديد من األماكن لتسهيل المهام على الحجاج.
خدمة الـ  42ساعة
أوضح لـ«عكاظ» مدير المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف حوالة أن المؤسسة وفرت أكثر من  4333وظيفة
موسمية للشباب السعودي خالل موسم الحج وذلك لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت اهلل بأفضل ما يمكن ،وأشاد حوالة
بالشباب الذين حرصوا منذ وقت مبكر على التسجيل فيها حيث انهم يقدمون خدماتهم على مدار الساعة منذ لحظة وصول
الحاج الى المطار وحتى مغادرته إلى مكة المكرمة.

5

ميناء جدة يستقبل  5333يومياً

إخضاع  8آالف حاج للبرنامج الوقائي ومعاينة  574سفينة وبائياً

إبراهيم شهاب ،حسين هزازي (جدة)

يستقبل ميناء جدة اإلسالمي يوميا هذه األيام ما يقرب من ألفي حاج قادمين ألداء مناسك الحج ،وتكثف إدارة
الجوازات في الميناء جهودها في مراقبة أوراقهم الثبوتية وانجاز اجراءات دخولهم.
وكشف العقيد محمد الوادعي مدير جوازات ميناء جدة اإلسالمي ،بأنه تم التدقيق أمس على  4343حاجا من
الجنسية السودانية ،وصلو الميناء بهدف أداء فريضة الحج عبر باخرتي مودة ونور ولم نكتشف منهم أي
مخالفة ،موضحا أن استقبال الحجاج القادمين عبر البحر مستمر حتى الثالث من ذي الحجة ،ويجري تدقيق
أوراقهم الثبوتية والكشف على صحتهم عن طريق مختصين ،وال يمكن ألحد الدخول لألراضي السعودية
وأداء فريضة الحج إال بعد التأكد من سالمته وصحته.
وأوضح أن من بين القادمين حاالت تزوير تعد قليلة جدا ،يتم الكشف عنها بأجهزة حديثة ودقيقة تمنع عبور
أي جواز غير صحيح ،مضيفا أن كوادر الجوازات في الميناء مؤهلة بشكل كامل ولديها الخبرة الكافية
للكشف عن أية تجاوزات عبر  43كاونترا ،ومن يتم اإلبالغ عنه وكشف عدم صالحية جوازه فإننا نتعامل
مع المشكلة نظاميا وحسب القانون ومن ثم نعيده إلى بلده وال يمكن دخوله أو السماح له ألداء فريضة الحج.
وأوضح أن الميناء يستقبل يوميا ما بين باخرتين إلى ثالث حسب األجواء وأمواج البحر ،وتحمل كل باخرة
عددا محددا من الحجاج يتم التنسيق المباشر بشأنه مع مديرية الجوازات من أجل استقبالهم والتدقيق في
جوازاتهم والتأكد من سالمة الوصول.
يتبع ....

6

من جهتها أوضحت رحمة طارق الجهني موظفة جوازات أن الخصوصية مطلوبة في الميناء ،وقالت
«نستقبل المسافرين القادمين عبر البحر وندقق في أوراقهم ونجري البصمة لهم» ،موضحة أن مهام موظفات
القسم النسائي بالميناء متعددة أهمها مطابقة الصورة والتأكد من إجراء البصمة والتأكد من الغرض من
الوصول إلى جدة هي بهدف زيارة أو حج وحصر أعداد الواصلين لغرض العمل في المملكة وليس لهم أي
عالقة بالحج أو العمرة أو الزيارة.
وأوضحت أن عددهن يتجاوز الخمس فتيات يهتممن بشكل مباشر بالقادمين عبر البحر وصوال إلى الميناء.
وت وقع فهد بن عبداهلل العدواني مدير إدارة الحج في الميناء ،أن يستقبل الميناء هذا العام قرابة  42رحلة حج
تنقل  43ألف حاج ،يستمر وصولهم حتى الثالث أو الرابع من ذي الحجة المقبل ،مشيرا إلى أن هناك حافالت
مجهزة عن طريق النقابة العامة للسيارات لنقل الحجاج فور إنهاء إجراءاتهم من الجوازات ومكتب الوكالء
الموحد ليواصلوا سيرهم إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف والصالة فيه ،ثم العودة لمكة
المكرمة والمشاعر المقدسة الستكمال مناسك الحج.
وأوضح أنه تم تعيين عدد من الموظفين المؤقتين في الوظائف الموسمية ،إضافة لموظفي الوزارة للعمل على
خدمة ضيوف الرحمن في الميناء ،مبينا أن الوزارة تشرف على الخدمات التي يقدمها مكتب الوكالء الموحد
والنقابة العامة للسيارات لضيوف الرحمن القادمين عن طريق البحر منذ وصولهم حتى عودتهم إلى بالدهم.
من جانبه أكد مدير مركز المراقبة الصحية بالميناء الدكتور عادل بن محمد تركستاني ،أن الوضع الصحي
والوبائي بين الحجاج القادمين عبر الميناء ممتاز ولم يتم تسجيل أية حاالت ألمراض معدية أو وبائية منذ
بداية وصول الحجيج إلى جدة من بداية شهر ذي القعدة وحتى اآلن.
وأوضح أن عدد السفن التي تمت معاينتها من قبل مركز المراقبة الصحية بالميناء  474سفينة قادمة من
مختلف دول العالم منها  44سفينة مخصصة لنقل الحجاج ،وذلك منذ بداية عمل برنامج الحج في المركز من
غرة شهر ذي القعدة حتى األحد 4242/44/44هـ.
وبين أن عدد الحجاج الواصلين على هذه السفن  3342حاجا من مختلف الجنسيات باإلضافة إلى 649
عامال موسميا حتى تاريخ  ،44/44مشيرا إلى أن البرنامج الوقائي المقدم من المركز لضيوف الرحمن قد بدأ
بتقديم مجموعة من الرسائل التوعوية المكثفة منذ مغادرتهم لبلدانهم بالتعاون مع الوكالء المالحيين ،حيث تم
توزيع ما يزيد على  43مادة توعوية مرئية لعرضها في السفن خالل إبحارها من بلد الحاج وحتى وصولها
إلى الميناء وحسب اللغة التي يتحدث بها الحجاج القادمون.
وأكد أن أكثر من  447حاجا استفادوا من الخدمات العالجية بالمركز الطبي في صالة القدوم بالميناء كما
استفاد  433مرضى من خدمات المركز العالجية والطبية في صالة المغادرة وعيادة الطوارئ التي تم
استحداثها خالل موسم حج هذا العام حرصا على التأكد من صحة وسالمة المغادرين عبر منفذ ميناء جدة
اإلسالمي.
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حجار :أتمنى إحالة المخالفين في الحج إلى المحاكم الشرعية
األحكام الصادرة ضد الوزارة «ابتدائية» وال نريد الحديث عنها
كشف وزير الحج ،الدكتور بندر بن محمد حجار ،عن وجود دراسات لزيادة الطاقة االستيعابية لمشعر منى تقوم بها الهيئة العليا
لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ،مشيرًا إلى أنه في حالة زيادة الطاقة االستيعابية لمنى فإن منظومة الخدمات المقدمة
لحجاج بيت اهلل الحرام تكون قد ا كتملت ،الفتًا إلى أن أعداد الحجاج المخالفين في العام الماضي وصلت إلى نحو مليون و 044ألف
حاج .وقال الدكتور حجار خالل محاضرة ألقاها في نادي مكة الثقافي األدبي مساء أمس األول ،بمناسبة ذكرى اليوم الوطني بمقر
النادي بالمكتبة العامة بالزاهر ،بحضور عدد من المسؤول ين وقيادات مؤسسات الطوافة وعدد من المثقفين واألكاديميين ،إن من
ضمن الحلول لزيادة الطاقة االستيعابية لمشعر منى البناء على سفوح الجبال وبناء مبانٍ تحت األرض ونقل الدوائر الحكومية التي
ال تقدم خدمات مباشرة للحجاج خارج المشعر ،مشيرًا إلى أنه سيتم نقل هذه الدوائر في العام المقبل وستوفر مساحات تستوعب نحو
 054ألف حاج .وأضاف أنه صدرت الموافقة السامية الكريمة على إنشاء مدينة متكاملة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة
الستقبال وتوديع الحجاج تحتوي على صاالت ومساكن للحجاج ومبانٍ للدوائر الحكومية واألهلية وأسواق تجارية ومحطات للنقل
والعفش والمترو وسكن للسائقين تم االنتهاء من تصميماتها وجار توفير االعتمادات المالية من قبل وزارة المالية عن طريق
صندوق التأمينات االجتماعية .وأشار إلى أن توسعة الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي الشريف توازي مساحة المدينتين كاملة
في عهد الخ لفاء الراشدين رضي اهلل عنهم ،وتوسعة صحن المطاف سترفع الطاقة االستيعابية إلى  545آالف طائف في الساعة،
وأشار إلى توسعة مطار الملك عبدالعزيز الدولي ،وإنشاء صالة للحجاج بمطار األمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة
تستوعب  0444حاج .وأوضح حجار أن الوزارة أكدت على كل مكاتب شؤون الحج بالدول عدم استخدام الحج ألية أغراض
سياسية أو رفع شعارات أو توزيع الكتب ،وذلك من خالل االلتقاء بأكثر من  04بعثة قبل موسم الحج مشيرًا إلى أنه تم توقيع
اتفاقيات بين الوزارة ،وهذه المكاتب لاللتزام باألنظمة والتعليمات الخاصة بموسم الحج تهدف إلى راحة وطمأنينة الحجاج أثناء
تأديتهم للنسك الفتًا إلى أن  %04من حجاج الخارج يقدمون عبر هذه المكاتب بينما يقدم  %04عن طريق الشركات والوكاالت
السياحية من عدد من دول األقليات المسلمة أو الدول ،التي تسمح بنظام الشركات السياحية.
ونفى حجار أن تكون الوزارة قد سمحت لبعض الشركات الكبرى باستخدام مخيمات الحجاج لحج منسوبيها مشيرًا إلى أن جميع
المخيمات توزع على شركات حجاج الداخل ومؤسسات الطوافة فقط.
ولفت إلى أن الوزارة اتخذت عددًا من اإلجراءات لتخفيض تكلفة األعباء المالية على شركات حجاج الداخل مما ينعكس أثره على
األسعار من ضمنها السماح بإسكان الحجاج في حي العزيزية وسمحت بإغالق بعض الفروع في عدد من مناطق المملكة ،وتخفيض
درجات المخيمات في مشعري منى وعرفات ،وأشار إلى أنه يتعين على المواطنين والمقيمين التأكد من نظامية هذه الشركات لعدم
الوقوع ف ي شراك الشركات الوهمية ،وذلك من خالل الدخول على بوابة الوزارة والتأكد من األسماء أو االتصال على الهاتفي
المجاني،
يتبع ...
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وأضاف أنه في حالة ضبط شركات وهمية فإنه يتم إحالتهم إلى المحاكم الشرعية ،بينما يحال من يقوم بنقل حجاج دون تصريح إلى لجنة
النظر في المخالفات ،متمنيًا أن يحال هؤالء إلى المحاكم إلصدار العقوبات المناسبة بحقهم .وقال الدكتور حجار ،إن األحكام التي صدرت
ضد وزارة الحج ابتدائية والوزارة ال ترغب في الحديث عن أي موضوع منظور لدى القضاء ويجب على الجميع االلتزام به ،مشيرًا إلى
أنه تم االنتهاء من مالمح اإلسترات يجية الجديدة للوزارة ،والتي سوف تشخص الواقع الحالي ألعمال الحج واآلمال والتطلعات المستقبلية
والتي ستتضمن تعديل وإعادة هيكلة لبعض األنظمة تشمل جميع مقدمي الخدمة من القطاعين الحكومي والخاص ،إلى جانب القطاع
التطوعي بهدف االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن .وأبان الوزير أن موسم العمرة هذا العام كان ناجحًا بجميع المقاييس
خاصة بعد وصول أعداد المعتمرين إلى خمسة ماليين معتمر و 500ألفًا ،مشيرًا إلى أنه لم يتبقَ في المملكة سوى تسعة آالف معتمر
وهو ما يعد من مؤشرات نجاح الموسم بعد أن كانت تسجل في األعوام الماضية نسب تخلف للمعتمرين تصل إلى نصف مليون ،وأضاف
أن الوزارة تعتمد في مؤشرات النجاح على انخفاض أعداد التخلف وانحسار ظاهرة االفتراش وانخفاض الشكاوى المقدمة من المعتمرين.

وأوضح أن الوزارة بصدد إنشاء برنامج إلكتروني توعوي سيوضع على بوابتها على اإلنترنت بعدة لغات بحيث تتاح الفرصة ألي مسلم
في أي بقعة من األرض أن يتعرف على مراحل تأدية المناسك وخاصة شعيرة الحج بدءًا من الذهاب إلى السفارة في بلده من خالل برامج
شبيهة باأللعاب اإللكترونية على أن يبدأ البرنامج خطوة بخطوة وفي حالة إخفاقه يعود إلى النقطة السابقة ،مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة
وبدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين على تبسيط اإلجراءات من خالل االنتفاع بالخدمات اإللكترونية خاصة بعد موافقة
مجلس الوزراء على المسار اإللكتروني للحج.

وأكد أن الوزارة تبدأ في تنفيذ خطتها المفصلية لموسم الحج اعتبارًا من غرة ذي القعدة وتستمر حتى منتصف شهر محرم آخر موعد
لمغادرة الحجاج وفقًا للخطط التشغيلية التي أعدتها كافة القطاعات ذات العلقة بخدمة الحجاج مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل ضمن منظومة
متكاملة من القطاعات الحكومية واألهلية تصل إلى  04قطاعا وتشكل في مجموعها فريقًا لخدمة ضيوف بيت اهلل الحرام وتقديم أفضل
الخدمات لهم إنفاذا لتوجيهات حكومة المملكة .وأضاف أن الوزارة أكدت على مكاتب شؤون الحج بضرورة التعاقد مع شركات
ومؤسسات تغذية مرخصة من قبل أمانة العاصمة المقدسة لتقديم اإلعاشة للحجاج ،مشيرًا إلى وجود فرق رقابية تتابع األوضاع المتعلقة
بالحجاج سواء من حيث اإلسكان أو التغذية أو النقل على مدار الساعة.
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إنجاز  %57من مجمع اإلدارات الحكومية بمزدلفة
قال مساعد وزير المالية الدكتور محمد الزيد إن مدة مشروع مجمع االدارات الحكومية الجديد بمزدلفة سبعة اشهر مضى
منها اآلن خمسة اشهر وتم خاللها تنفيذ ما نسبته  %04الى  %05من كامل المشروع تقريبا
واشار الى ان المرحلة الحالية هى مرحلة البنى التحتية االنشاءات فيما تتضمن المرحلة الثانية خالل الشهرين القادمين
وتستكمل كافة الخدمات واوضح ان المساحة التي سيوفرها المشروع في مشعر منى حسب الدراسات تبلغ  044ألف متر
مربع وتستوعب  501ألف حاج.

تجهيز  8مستشفيات في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج
كشف المهندس خالد هالل الثبيتي المساعد للشؤون الهندسية بالشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة عن انتهاء اإلدارة من تجهيز 0
مستشفيات موجودة في المشاعر المقدسة ،حيث عملت اإلدارة ضمن المنظومة الصحية التي تقوم بالمساعدة في إنجاح خطط مواسم الحج
لتقديم أفضل اإلمكانيات الخدمية لضيوف الرحمن بمكة والمشاعر المقدسة ،مع إدارة الحج والعمرة ،ويتمثل دور اإلدارة في االستعداد
المبكر وتجهيز المرافق الصحية الستقبال المرضى من الحجاج من ناحية تشغيل المباني ،وصيانة جميع األنظمة واألجهزة الطبية وغير
الطبية .وأشار الثبيتي إلى أن اإلدارة اكتسبت الخبرة الكافية في القيام باألعمال المطلوبة ،حيث إن أعمال الصيانة الوقائية تكون مستمرة
على المرافق طوال السنة وفق جداول زمنية معتمدة مع بعض أعمال الصيانة الخفيفة تمهيدًا لتحريك المختصين والمقاولين مع بداية شهر
شوال من كل عام وفق عقود الصيانة الموسمية ،وقد أثمرت هذه االستعدادات على مر األعوام السابقة عن مواسم حج ناجحة.

دراسة إنشاء خط شمالي لقطار المشاعر
أكد وكيل وزارة الحج للمشروعات الدكتور سهل صبان أن مشروع الخط الشمالي لقطار المشاعر يتم دراسته حاليا في
الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة .وقال الدكتور سهل إن المشاعر المقدسة سوف تكون مدرجة ضمن
المخطط الشامل لمكة المكرمة وهذا يتطلب أال يكون هناك استعجال فيما يتعلق بتنفيذ الخط مشيرا إلى أنه يجب أن يتم
تحديد مساره وفقا للرؤية التطويرية لكي يستوعب فئات وأعدادا جديدة من الحجاج.
الفتاً إلى أنه يجب أن يكون في الموقع المناسب .وأضاف قائال إن الوزارة بصدد إنشاء خيام مقاومة للحريق في مشعر
عرفات على غرار ما هو موجود في مشعر منى على أن تكون وفق تصميم الخيام الموجودة في مطار الملك عبدالعزيز
من حيث إنها عالية االرتفاع لكي تستوعب أية أعمال أو مشروعات تطويرية في المستقبل خاصة في ظل وجود مخطط
تطويري كبير لرفع الطاقة االستيعابية في المشاعر الثالثة .ولفت الدكتور الصبان إلى أنه سيتم المحافظة على البنية
التحتية في مشعر عرفات مشيرا إلى أنه يتوقع أن يتم البدء في هذا المشروع العام المقبل بعد اعتماده.
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التقاعد والتأمينات االجتماعية يموالن بناء مدينتين للحجاج تملكهما الوزارة

وزير الحج :ال صحة لتخصيص مخيمات ل «أرامكو» و«الخطوط السعودية» بمنى

د.بندر الحجار

مكة المكرمة  -هاني اللحياني

نفى وزير الحج الدكتور بندر بن محمد الحجار أن تكون وزارته قد منحت منسوبي شركة أرامكو والخطوط
السعودية مواقع بالمشاعر المقدسة إلنشاء مخيمات واستشهد بتأكيد وكيل وزارته الدكتور سهيل صبان.
وكشف أن عدد الحجاج الذين قدموا إلى المملكة حتى يوم أمس  963ألف حاج تحت تنفيذ قرار التخفيض مؤكدا أن
مشاريع توسعة المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم فاقت كل التوقعات ما زاد مساحتهما عن المساحة
الكلية في عهد الخلفاء الراشدين موضحا أنه باكتمال توسعة الحرمين سترتفع طاقتهما االستيعابية إلى مليوني مصل.
وأشاد ضمن محاضرته التي ألقاها في نادي مكة الثقافي بالدعم الحكومي غير المسبوق في رعاية الحرمين وقال إن
توسعة المطاف سيرفع عدد الطائفين إلى  453ألف طائف في الساعة فيما يستوعب جسر الجمرات خمسة ماليين رام
في اليوم الواحد.
وأبان أن دعم الحكومة سيرفع طاقة مطار الملك عبد العزيز بجدة إلى  33مليون مسافر مع قدرة صالة القدوم الجديدة
بمطار األمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة استقبال  4333حاج ومعتمر في آن واحد.
وكشف عن اهتمام وزارته بمشروع الشبكة العالمية وتعديل هيكلة مؤسسات أرباب الطوائف ونظام المعتمرين من الداخل
والخارج لمدة  45سنة قادمة مبيناً أن وزارته تستقبل سنويا أكثر من  73بعثة من بعثات الحج من خالل اجتماعات تؤكد
على توضيح أنظمة الحج وتعليمات الجهات الحكومية وعدم استخدام الحج ألي أغراض سياسية أو نشر مواد إعالمية
مخالفة.

يتبع ...
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وطالب عموم المواطنين والمقيمين بزيارة موقع وزارته للتأكد من أسماء الحمالت الرسمية المرخص لها بتقديم الخدمة
في الحج قطعا للوقوع في شراك الحمالت الوهمية التي تنظر مخالفتها لجنة متخصصة وتقوم بتحويل المخالفين للمحاكم
لتنفيذ العقوبات في حين أن هناك مواطنين يقومون بتنظيم حمالت حج بال تصريح ويندرجون تحت مظلة المخالفات،
وتمنى معاليه على حد تعبير أن تتم محاكمة هؤالء في المحاكم المتخصصة.
وأشار الحجار إلى أن فرق المراقبة الميدانية تضطلع بدور مهم في مراقبة أداء قطاعات النقل والتغذية واإلسكان وتتعقب
المخالفين وتوثق مخالفاتهم بهدف الرقي بالخدمة المقدمة.
وبين الوزير أن عدد القادمين ألداء العمرة في موسم هذا العام  5،333ماليين معتمر لم يبق منهم متخلف سوى 6333
معتمر مخالف وهو ما أعتبره انجازا جيدا في وقت ارتفع عدد المتخلفين في بعض السنوات ألكثر من  533ألف معتمر.
وكشف عن تحرير أراض بمشعر منى كانت مقرات لجهات حكومية ليس لها خدمات مباشرة للحجاج بنقلها إلى مجمع
اإلدارات الحكومية مما وفر مساحات تستوعب  453ألف حاج مبيناً أن فكرة بناء مرافق تحت أرض منى والتوسع في
بناء مساكن للحجاج على سفوح جبال المشعر ذاته تدرس اآلن في هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأبان أن األحكام التي صدرت ضد وزارته من قبل الدوائر الشرعية أحكام ابتدائية مبيناً عن عزم الوزارة في تنفيذ األمر
السامي ببناء مدينتين للحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة واألخرى في المدينة المنورة تضم مكاتب الخدمات وشركات
الطيران ومحطة لوزن األمتعة ومترو وأسواقا تجارية وأخرى للقطار وتحتضن كل اإلدارات الحكومية المشاركة في
خدمة الحجاج حيث تمتلك وزارة الحج هاتين المدينتين بدعم من صندوق التقاعد والتأمينات االجتماعية.
وكشف عن نية وزارته العام المقبل تنفيذ مشروع الخيام المقاومة للحريق بمشعر عرفات وهي خيام عمالقة على طريق
الخيام المنفذة في مطار الملك عبد العزيز بجدة
من جانبه علق وكيل وزارة الحج الدكتور سهيل صبان عن مستقبل القطار الشمالي في المشاعر ،وقال تم إرجاء فكرة
القطار الشمالي إلى وضوح الرؤية التطويرية موضحاً أنه خطط للقطار الشمالي نقل  533ألف حاج.
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أكثر من ( )964ألف حاج زاروا المدينة حتى السبت
المدينة المنورة  -مروان قصاص:
أوضح تقرير سكرتارية لجنة الحج بالمدينة المنورة أن عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة أمس األول السبت
عبر مطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي ومحطات االستقبال بلغ  00055حاجًا وبلغ عدد الحجاج
المغادرين من المدينة المنورة  00025حاجًا.
بينما بلغ إجمالي قدوم الحجاج للمدينة المنورة  012455حاجًا وإجمالي الحجاج المغادرين من المدينة المنورة
 010250حاجًا وإجمالي الحجاج المتبقين بالمدينة المنورة  000420حاجًا.
وأبرز التقرير نسبة الحجاج من حيث جنسياتهم حيث بلغت الجنسية األكثر وجودًا بالمدينة المنورة هي الجنسية
اإلندونيسية بواقع  04000حاجًا ويليها الجنسية النيجيرية بواقع  00150حاجًا ،ث َم الجنسية الباكستانية بواقع
 04120حاجًا.
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