السبت 82ذو الحجة 4141هـ
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جـدة  72ذو الحجة  4141هـ الموافق  14نوفمبر  7144م واس
أعرب صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة عن
شكره لمعالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار والعاملين في الوزارة بمناسبة نحاج موسم
حج هذا العام 4141هـ.
وقال سموه في خطاب وجهه لمعاليه رداً على ما رفعه لسموه بمناسبة استكمال حجاج بيت اهلل
الحرام نسكهم بكل يسر وسهولة  ":إن هذا النجاح يعود بعد فضل اهلل وتوفيقه للرعاية واالهتمام من
خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ،وسمو ولي عهده األمين  -حفظهما
اهلل  -وما تقدمه الحكومة الرشيدة من تسخير الطاقات البشرية واإلمكانات المادية لخدمة ضيوف
الرحمن".
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المدينة المنورة  72ذو الحجة  4141هـ الموافق  17نوفمبر  7144م واس
بلغ عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة عبر مراكز ومحطات االستقبال  770122حاجاً ،فيما
غادرها  420557حاجاً ،وفقاً لتقرير أعدته يوم أمس وحدة التقارير واإلحصاءات بسكرتارية لجنة
الحج بالمدينة المنورة.
وأوضح التقرير أنه بلغ إجمالي الحجاج الذين قدموا للمدينة المنورة  4250577حاجاً ،فيما وصل
عدد الحجاج المغادرين للمدينة المنورة  7140142حاجاً ،وإجمالي الحجاج المتبقين بالمدينة
المنورة  4220227حاجاً لتبلغ الطاقة االستيعابية للمساكن %.12
وأبرز التقرير عدد زوار معرض الشراكة في أعمال الحج (بنيان  )2يوم أمس ليصل إلى
 440452زائراً وزائرة ليتجاوز العدد اإلجمالي لزوار المعرض  147ألف زائر.
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المدينة المنورة  72ذو الحجة  4141هـ الموافق  17نوفمبر  7144م واس
نفذت اللجنة النسائية باللجنة الدائمة لخدمات الحج والعمرة والزيارة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة مؤخرًا برنامج تدريب
العامالت في الحج في القطاعات ذات العالقة  ،وذلك بمدرج كلية الطب بالجامعة.
وأوضحت رئيسة اللجنة الدكتورة بسمة بنت أحمد جستنية أن البرنامج شمل إقامة عددا من المحاضرات التوعوية منها
محاضرة بعنوان "أسس التعامل الصحي مع ضيوف الرحمن" ومحاضرة بعنوان "مقاصد الشريعة" ومحاضرة بعنوان
"مقاصد الحج " ومحاضرة بعنوان "تزودوا" إضافة إلى مشاركة اللجنة النسائية في معرض إدارة الشراكة في عمليات
الحج (بنيان) من خالل تخصيص جناح للسيدات يضم عيادة طبية نسائية وتقديم الخدمات التوعوية واإلرشادية لضيفات
الرحمن
وأفادت أن البرامج التي قدمتها اللجنة النسائية بلغ  44برنامجاً تدريبياً اشتملت على برنامج اللغة اإلنجليزية وبرنامج
إدارة الفرق وبرنامج مهارات التعامل مع ضغوط العمل وبرنامج األساليب المعاصرة في بناء المعلومات والتواصل بين
الجهة والمستفيدين من خدماتها وبرنامج تحرير المراسالت وبرنامج فن تكوين االنطباع الجيد لدى ضيوف الرحمن
زوار المسجد النبوي الشريف ،وبرنامج اللغة االوردية وبرنامج المهارات الميدانية لمقدمات الخدمات للحجاج وبرنامج
شرف الخدمة ومكانة مقدميها لدى ضيوف الرحمن وبرنامج مهارات التعامل مع الحشود البشرية وبرنامج مهارات
التعامل مع األخرين.
وبينت أنه من الفعاليات التي نظمتها اللجنة النسائية زيارة لألماكن التاريخية واألثرية والحضارية بالمدينة المنورة شملت
مسجدي قباء والقبلتين والمساجد السبعة وجبل أحد وقصر عروة بن الزبير رضي اهلل عنه وبئر عروة وحصن كعب بن
األشرف.
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أشاد بالخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ..رئيس وفد حج ماليزيا لـ «عكاظ» :

11ألف حاج ماليزي يغادرون إلى بالدهم عبر  44رحلة طيران من جدة والمدينة

أيمن الصيدالني ( المدينة المنورة)
أشاد رئيس مكتب شؤون حجاج ماليزيا (بعثة حج ماليزيا) داتو سيد صالح سيد عبدالرحمن بالخدمات المقدمة لحجاج
بيت اهلل الحرام من الجهات الحكومية واألهلية ،ووصفها بالميسرة والملموسة لدى الجميع ،مبينا بأن جهود وخدمات
المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا محل تقدير وامتنان الحجاج الماليزيين .وأكد داتو ،أن ما تقوم به حكومة المملكة
بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز ـ حفظه اهلل ـ من مشروعات عمالقة في المدينتين المقدستين
من توسعات وتجهيزات ،ينعكس على راحة الحجاج وتذليل كافة الصعوبات ،جاء ذلك خالل لقائه والوفد المرافق بمساعد
رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء فتح الرحمن أبو الجود حيث تم خالل اللقاء الذي يأتي في إطار التنسيق مع
مكاتب شؤون الحجاج (بعثات الحج) لمناقشة ترتيبات ومتطلبات شؤون الحجاج الماليزيين القادمين للمدينة المنورة في
الموسم الثاني (ما بعد الحج) والموضوعات التي تخص تنظيم شؤون حجاج ماليزيا وإسكانهم وتنقالتهم ،إضافة إلى
جوانب التوعية النسكية واإلجرائية والحاالت الصحية والبيئية والسالمة العامة وصوال لتوديعهم بسالمة اهلل .الجدير
بالذكر ،أن إجمالي عدد الحجاج الماليزيين لهذا العام بلغ عددهم ( )77471حاجا تبقى منهم ( )44ألف حاج سيغادرون
على متن اثنتي عشرة رحلة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وتسع عشرة رحلة عبر مطار األمير محمد بن
عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة ،كما نوه رئيس مكتب شؤون حجاج ماليزيا بجهود المؤسسة األهلية لألدالء في
خدمة وراحة حجاج بالده وقال ،أود أن أقدم شكري وتقديري لرئيس مجلس اإلدارة الدكتور يوسف حوالة ،وكافة أعضاء
المجلس ومنسوبي المؤسسة على جهودهم المتميزة في خدمة حجاج ماليزيا ،حضر اللقاء من الجانب الماليزي نائب
رئيس البعثة األستاذ نتكو عزيز بن رجا عبداهلل ،وأعضاء البعثة.
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800موظف في استقبال وتوديع  066ألف حـاج و“ ”4دقائق لخدمة الحافالت
األدالء :منهجية جديدة في الخطة التشغيلية حققت نجاحًا مرضيًا
أحمد النهاري  -المدينة تصوير :عبدالرحمن مرسي
السبت 0612/11/60

يتبع ......
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عززت المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة مستوى الخدمات التي تقدمها لزوار مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من خالل
تنفيذ منهجية جديدة في الخطة التشغيلية لمكاتب ومراكز الخدمات وحققت نجاحًا من خالل استفادة أكثر من  577ألف حاج خالل
الموسم األول ،فيما يتوقع أن يستفيد من الخدمة الجديدة أكثر من  066ألف من ضيوف الرحمن خالل زيارتهم إلى طيبة الطيبة خالل
أيام الموسم الثاني" ،المدينة" زارت صباح أمس األول صاالت االستقبال ورصدت الجاهزية الستقبال الزوار وطريقة التعامل مع
جوازات السفر الخاصة بالحجاج وطريقة أرشفتها إلكترونيًا كما تجولت "المدينة" مع وحدات الطوارئ أثناء زيارتهم إلى الوحدات
السكنية في المدينة.

تطوير الخدمات
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور يوسف أحمد حوالة أوضح لـ"المدينة" ،أن أعمال المؤسسة تتركز في مجملها على تقديم أفضل
الخدمات الممكنة لضيوف الرحمن زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة والسالم ،ورعايتهم من حين قدومهم إلى المدينة المنورة
وحتى مغادرتهم بسالمة اهلل ،وأضاف أن المؤسسة تسعى دائمًا لتطوير أعمالها عامًا بعد عام ،وفي هذا السياق فقد قامت المؤسسة
هذا العام بتطبيق منهجية جديدة حققت نجاحًا جيدًا ،وبين الدكتور حوالة أن أبرز عناصر المنهجية الجديدة تتمثل تحويل جزء من
خدمة تسجيل الجوازات من مركزي استقبال الهجرة والمطار إلى بعض مكاتب الخدمة الميدانية ضمانًا لسرعة تسجيل الجوازات في
موعدها والقضاء على تكدسها وقت الذروة.

يتبع ......
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وحدات التقارير
وفي ذات السياق ،أوضح نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد علي بن إسماعيل مصلوخ ،أن برنامج وحدة والتقارير يُعني
بإصدار اإلحصائيات اليومية عن حركة قدوم ومغادرة الحجاج الكرام في المدينة المنورة ،ونشرها عبر موقع المؤسسة على اإلنترنت
وتزويد الجهات ذات العالقة بنسخة إلكترونية ومتابعة إصدار التقارير العامة ولفت مصلوخ إلى أن اإلحصائية اليومية تتضمن عدد
الحجاج القادمين والمغادرين والمرضى والمتوفين والتائهين وتصنيف األعداد حسب الجنسيات ،باإلضافة إلى مجموعة من المقارنات
مع مواسم الحج الثالث السابقة وبين مصلوخ أن عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة خالل الموسم األول من حج هذا العام بلغ
 577.506حاج وأضاف أن إحصائية القادمين عبر مطار المدينة المنورة بلغ  470.270حاج فيما بلغ عدد الحجاج القادمين
للمدينة حتى تاريخ منتصف الشهر الجاري  52.005حاج ،وأوضح أن إجمالي المستفيدين من خدمة اإلرشاد خالل الموسم األول بلغ
( )5440حاجا فيما تابع مكتب الرعاية الصحية حاالت الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة وأنهى إجراءات ( )52حاجا توفوا
بالمدينة المنورة وتابع توديع ( )02حاجًا من خالل االخالء الطبي إلى المشاعر المقدسة.
500حافلة في الساعة
وأوضح رئيس محطة استقبال الهجرة حمزة لوندي أن صاالت استقبال الحجاج بمحطة استقبال حجاج الجو والبحر بالهجرة تخدم
جميع الحجاج القادمين إلى المدينة خالل أيام الموسم الثاني ويسعد أكثر من  476موظفا في كل القطاعات الخدمية كفرع وزارة الحج
والمؤسسة األهلية لألدالء وإرشاد الحافالت وبخدمة الحجاج القادمين وأبان لوندي أن المدة الزمنية لخدمة الحافلة الواحدة تستغرق
أقل من  4دقائق فقط في مسارات الصاالت من خالل  04منفذا بمعدل  766حافلة في الساعة الواحدة في أوقات ذروة التفويج،
وأضاف لوندي أن المتابعة اإللكترونية لحركة جوازات السفر تتم وفق أنظمة إلكترونية تبدأ من استقبال الحقائب وتسجيلها في نظام
الحاسب وأرشفتها إلكترونيًا ومن ثم نقلها عبر السيارات التابعة للمؤسسة إلى مقرات مكاتب الخدمات الميدانية وبين لوندي أن حركة
الجوازات تخضع لنظام مراقبة آلي توثقها  10كاميرا مراقبة وتتم حفظها آليًا على األقراص الصلبة للرجوع إليها في أي وقت وأردف
لوندي أن الطاقة التشغيلية لصالتين استقبال الحجاج في مسارات الخدمة تقد بـ  766حافلة في الساعة الواحدة .
يتبع ...
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254مخالفة
تتابع وحدات الطوارئ والسالمة بالمؤسسة األهلية لألدالء مستوى أداء الخدمة في الوحدات السكنية الخاصة بالحجاج بكل أحياء
المدينة وفي المنطقة المركزية ،وأوضح مساعد رئيس مجلس اإلدارة للطوارئ والسالمة المسؤول عن معالجة نقص التجهيزات
والخدمات العامة بالدور السكنية فتح الرحمن أبوالجود أن قطاع الطوارئ والسالمة كثف من جوالته على الدور السكنية قبل وصول
الحجاج الكرام وأثناء إقامتهم بالمدينة المنورة ،حيث تم تنفيذ  1400زيارة ميدانية على مساكن الحجاج ،وذلك للتأكد من توفر
المتطلبات األساسية للحجاج الكرام وجميع وسائل السالمة .وأكد عضوا مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء خالد حبش والمهندس
سمير كردي :إن الخطة التشغيلية للمؤسسة تعد كمنظومة متكاملة بين قطاعات المؤسسة والجهات ذات العالقة بخدمة ضيوف
الرحمن بمحدد زمني يبدأ تنفيذه من  17شوال وحتى  06من شهر محرم 1427هـ ،وأبان حبش أن الخطة تشمل الموسمين من خالل
نسبة كثافة الحجاج تكون في المدينة المنورة التي تشكل  %06خالل الموسم األول و %46في الموسم الثاني  ،وأشارا إلى حرص
المؤسسة على االرتقاء بمستوى الخدمات التقنية من خالل مجموعة من حزم الخدمات اإللكترونية التي تطلقها عبر بوابة المؤسسة
على اإلنترنت  www.adilla.com.saوتطبيقات الهواتف الذكية.

9

ضيوف الرحمن :خادم الحرمين غرس بهديته العظيمة مفهوماً حقيقياً صادقاً المس الواقع

1.75مليون ألف نسخة من المصحف الشريف هدية الملك للحجاج المغادرين

حاجة تتسلم هدية خادم الحرمين الشريفين

جدة  -ياسر الجاروشة

تسلم الحجاج المغادرون هديتهم الغالية من المصحف الشريف في جميع مراكز التوزيع بمنافذ المملكة الجوية والبرية
والبحرية والمخصصة لضيوف الرحمن من ولي أمر هذه البالد وقائدها وإمامها الصالح المصلح خادم الحرمين الشريفين
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز الذي أمر ووجه جرياً على العادة الكريمة بتسليم المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك
فهد لطباعة المصحف الشريف هدية لكل حاج مغادر إلى بالده بعد أدائه لفريضة الحج تعبيرا من القيادة الرشيدة عن مكانة
القران الكريم ومنزلة الحجاج في قلب وعقل القيادة الرشيدة في وطن التوحيد.
وقد ع بر مجموعة من الحجاج المغادرين إلى بالدهم عن عظيم شكرهم وتقديرهم للمملكة وقيادتها الحكيمة واعتزازهم
بالخدمة والعناية والرعاية الكريمة غير المسبوقة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل
مثمنين الدور الكبير والخدمة المميزة ألبناء المملكة والخدمات الجليلة التي أدهشتهم واستفادت منها جموع الحجيج منذ
قدومهم وحتى مغادرتهم إلى بالدهم وقد فازوا بالحج المبرور بإذن اهلل تعالى وحصلوا على المصحف كتاب اهلل العزيز هدية
من قائد الوطن الكريم.
يتبع ......
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وعبر عدد من الحجاج عن سعادتهم الغ امرة بهذه الرحلة الميسرة وسرورهم بالعناية البالغة من المملكة حكومة وشعبا وهذه
الهدية العظيمة مسك الختام للخدمات الجليلة التي شاهدوها واستفادوا منها كغيرهم من ضيوف الرحمن الذين لم يستغربوها
من المملكة ومن الملك عبداهلل صاحب القلب الكبير والعمل المتواصل لخدمة اإلسالم والمسلمين ،داعين اهلل أن يكتب ذلك في
ميزان أعمال خادم الحرمين الشريفين الصالحة.وقدم الحجاج خالص شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على ما قدمته المملكة
من عناية فائقة بحجاج بيت اهلل الحرام وعلى هذه الهدية الثمينة المصحف الشريف ،وأوضحوا بأن خادم الحرمين غرس
بهديته العظيمة مفهوما حقيقيا صادقا المس الواقع فالقران يجمع المسلمين (إن هذه أمتكم أمة واحدة) وكيف ال يكون القران
هدية خادم الحرمين الشريفين وهو القائد لبلد القرآن وارض المشاعر المقدسة وبلد اإلسالم .والمسلمون يعلمون علم اليقين
أهمية الكتاب العظيم ،وأ نه أغلى الهدايا وال يوجد له بديل يمكن أن يمتلكه المسلم ،وأكدوا بأن المملكة منذ تأسيسها وحتى اليوم
جعلت من القرآن الكريم دستوراً للبالد وللحكم بين العباد فاعتنت بالخطوط والتنسيق واإلعداد والصف والترجمة والطباعة
بأنواعها وإصداراتها وأحجامها وتوزيعه مجانا في كل أنحاء العالم.

حاج يقبل المصحف الشريف عند المغادرة

من جانبه أكد مستشار وزير الشؤون اإلسالمية رئيس لجنة توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف الشيخ
طالل بن أحمد العقيل بأن هذه الهدية الغالية على قلوب الحجاج من المصحف الشريف محل التقدير واالعتزاز والفخر
والعناية عند جميع الحجاج وكذلك عند فريق العمل الذين سخروا جل الوقت لتسليم الحجاج المغادرين هديتهم المباركة ،وقد
شاهدناهم والحجاج كبارا وصغارا رجاال ونساء وهم يرفعون أيديهم شاكرين اهلل تعالى على هذه النعمة الكبرى والعناية
والحماية والرعاية المتميزة للحجاج كبيرهم وصغارهم دون تمييز في اللون والجنس والبلد والجميع ينالون الخدمات الشاملة
من المملكة وحكومتها وأبنائها مبتهلين إلى اهلل تعالى بأن يحفظ قائد األمة ويمده بعونه وتسديده وتوفيقه ويحميه ويجعله ذخراً
وعونا وسندا لإلسالم والمسلمين ،مشيراً إلى أن وزارة الشؤون اإلسالمية وفرت لهذا العام  4022مليونا وسبع مئة وخمسين
ألف نسخة من الهدية العظيمة بخمسة وعشرين إصدار وترجمة لمعاني القرآن الكريم بلغات العالم التي تطبع في مجمع الملك
فهد بأكثر من  21إصدار وتراجم مختلفة ،مبيناً بأن عملية التوزيع تخضع لخطة متكاملة متواصلة حتى مغادرة آخر الحجاج
إلى بالدهم في منتصف محرم ويشارك تنفيذ خطة العمل فريق عمل يتجاوز  4111مشرف وموزع وإداري متخصصين في
توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين.ورفع العقيل شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك
عبداهلل بن عبد العزيز وولي العهد األمير سلمان بن عبدالعزيز وفقهم اهلل وأعانهم وسددهم لقيادة هذا الوطن الكبير ومتابعتهم
لشؤون الحج والحجاج وما قاموا به من األعمال الجليلة لضيوف الرحمن منذ قدومهم وحتى مغادرتهم بعد أدائهم لفريضة
الحج ،وهذه الجهود التي تكللت بالنجاح المبهر والمشاهد عيانا صوتا وصورة اكتملت بتقديم أعظم هدية على وجه األرض
للحاج عند المغادرة وهي كتاب اهلل العزيز الحكيم المصحف الشريف الذي يعتبره الحجاج من أغلى الهدايا التي حصلوا عليها
بعد الحج الميسر والمبرور.
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رئيس وفد حج ماليزيا يشيد بخدمات المملكة لضيوف الرحمن

المدينة المنورة  -مروان قصاص:
أشاد رئيس مكتب شئون حجاج ماليزيا (بعثة حج ماليزيا) داتو سيد صالح سيد عبدالرحمن بالخدمات المقدمة لحجاج بيت اهلل الحرام من
الجهات الحكومية واألهلية ،ووصفها بالشمولية والتكامل والملموسة لدى الجميع وأكد أن جهود وخدمات المملكة العربية السعودية حكومة
وشعباً محل تقدير وامتنان الحجاج الماليزيين وأضاف إن ما تقوم به حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز
 حفظه اهلل  -من مشروعات عمالقة في المدينتين المقدستين من توسعات وتجهيزات ينعكس على راحة الحجاج وتذليل كافة الصعوبات .جاءذلك خالل لقائه والوفد المرافق بمساعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لدإدءاء فتح الرحمن أبو الجود حي ت خالل اللقاء الذ يتتي في
إطار التنسيق مع مكاتب شئون الحجاج (بعثات الحج) لمناقشة ترتيبات ومتطلبات شئون الحجاج الماليزيين القادمين للمدينة المنورة بالموس
الثاني (ما بعد الحج) والموضوعات التي تخص تنظي شئون حجاج ماليزيا وإسكانه وتنقالته  .الجدير بالذكر أن إجمالي عدد الحجاج
الماليزيين لهذا العام بلغ ( )22322حاجاً تبقى منه ( )11ألف حاج سيغادرون على متن اثني عشر رحلة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي
بجدة وتسعة عشر رحلة عبر مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وقد نوه رئيس مكتب شئون حجاج ماليزيا بجهود
المؤسسة األهلية لدإدءاء في خدمة وراحة حجاج بالده.
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األدالء تودع آخر أفواج حجاج ليبيا وجمهورية موريشيوس

محمد بصراوي  -ادارة االعالم – االدالء

ضمن البرنامج أالحتفائي الذي تنظمه المؤسسة األهلية لألدالء لتوديع آخر أفواج حجاج عدد من الدول قام رئيس مجلس
إدارة المؤسسة الدكتور يوسف بن احمد حوالة يرافقه مساعد الرئيس فتح الرحمن ابو الجود وعدد من قيادات المؤسسة
بتوديع آخر أفواج حجاج ليبيا وحجاج جمهورية موريشيوس بحضور مسؤولي مكاتب شئون حجاج هذه الدول وذلك من
أمام سكنهم في المدينة المنورة,وهم في طريق عودتهم إلى بالدهم  -بسالمة اهلل  -وقال الدكتور حوالة ونحن نودع
الحجاج في رحلة عودتهم سالمين بمشية اهلل إلى بالدهم ,بعد أن أدوا مناسكهم وزاروا المدينة المنورة وتشرفوا بالسالم
على سيدنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ندعوا اهلل أن نكون قد وفقنا في تقديم الخدمات المطلوبة لهم ونتمنى أن
يغادرونا وهم راضون عنا الن رضاهم هو جائزتنا المفضلة فخدمة الحجاج والزوار هو ما نسعى إليه بتوجيه ودعم من
قيادتنا الرشيدة وندعو اهلل أن يوفقنا لتقديم المزيد من الخدمات وترك مشاعر طيبة لدي الحجاج وما نقوم به يأتي ضمن
منهجية المؤسسة وحرصها الشديد على توديع الحجاج بعد أدائهم الحج وزيارة المدينة المنورة ونحن نصافحهم
باالبتسامة والورود ,متمنيين لهم سفرا سعيدا ,وسالمة الوصول إلى األوطان كان الموقف مؤثر وهم يلوحون لنا بأكفهم
واالبتسامة ترتسم على ثغورهم واالمتنان واضح على محياهم.
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