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زار صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة أمس األول  ،مدينة الملك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية  ،حيث كان في استقبال سموه معالي رئيس المدينة الدكتور محمد بن إبراهيم السويل ،
وصاحب السمو األمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث  ،ونائب الرئيس لدعم
البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم  ،وعدد من المسؤولين والباحثين في المدينة.
ورحب معالي رئيس المدينة في مستهل الزيارة بصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ،ثم شاهد
سموه عرضاً للمهندس عبداهلل المعتوق عن تطبيقات النظم الهندسية لتخطيط المدن الذكية ،التي تستخدم لدراسة حركة
األشخاص داخل المدن وتأثيرها على البنية التحتية ،مثل المواصالت والطاقة.
بعدها قدم المشرف على معهد بحوث الفضاء الدكتور هيثم التويجري شرحاً عن أبرز إنجازات المعهد وأحدث التقنيات
والمشاريع البحثية التي ينفذها في مجاالت نظم المعلومات الجغرافية والصور الفضائية ،كمشروع تحديث الخرائط
ومشروع بناء قاعدة معلومات جغرافية ومشروع إنتاج الخرائط عالية الدقة والتصوير البانورامي،وشاهد سموه الطائرة
االلكترونية صغيرة الحجم التي يتم التحكم بها عن بعد والتي تعد أحد منتجات المدينة.
وفي قسم معالجة الصور الفضائية بالمعهد شاهد سموه عدد من الصور الفضائية الملتقطة كصور مكة المكرمة والمدينة
المنورة إضافة إلى النماذج الثالثية األبعاد لعدد من المدن والمحافظات كمدينة الرياض ومحافظة الغاط.
وخالل زيارة سمو أمير المنطقة المنورة للمركز الوطني لتقنية الطيران ،قدم المشرف على المركز الدكتور خالد بن
عبداهلل الحصان عرضاً عن المركز وجهوده في نقل وتوطين هذه التقنية ،وشاهد سموه بعض المشروعات التي ينفذها
المركز.
واستعرض الدكتور الحصان أنواع الطائرات بدون طيار التي أنتجتها المدينة وهي طائرة متوسطة الحجم ذات مدى
يصل إلى  051كيلو متر،وطائرة كهربائية صغير الحجم ال يتجاوز وزنها  5.5كجم ،وهي من فئة قصيرة المدى،
إضافة إلى طائرة صغيرة الحجم مخصصة ألغراض البحث العلمي ،وجميعها لالستخدامات المدنية مثل التخطيط
العمراني.
واختتم األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز جولته في المدينة بزيارة المركز الوطني لتقنية األقمار الصناعية ،حيث
قدم مدير المركز الدكتور محمد بن إبراهيم الماجد لسموه شرحاً عن المركز وأهدافه والمشروعات البحثية التي ينفذها
المركز في مجال التقنيات الرقمية وأنظمة التحكم وكذلك في مجاالت أنظمة االتصاالت المختلفة ،فضالً عن النجاحات
التي حققتها الكفاءات السعودية في مجال تصنيع األقمار االصطناعية السعودية ،كما أطلع سموه على برامج أنظمة
االتصاالت والبيانات التي يتم استخدامها عبر األقمار الصناعية.
رافق سموه خالل الزيارة معالي أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر ،وعدد من المسؤولين
باألمانة.
2

المدينة المنورة  82ذو الحجة  0545هـ الموافق  18نوفمبر  8104م واس
ودع رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف بن احمد حوالة ،
آخر أفواج حجاج ليبيا وحجاج جمهورية موريشيوس أمام مقار سكنهم في المدينة المنورة  ،وهم في
طريق عودتهم إلى بالدهم بسالمة اهلل  ،بحضور مسؤولي مكاتب شئون حجاج هذه الدول وعدد من
المسؤولين بالمؤسسة.
وأوضح الدكتور حوالة أن ذلك يأتي ضمن البرنامج الذي تنظمه المؤسسة األهلية لألدالء لتوديع
آخر أفواج حجاج عدد من الدول  ،داعيا المولى العلي القدير أن يعيدهم إلى أهلهم سالمين  ،بعد أن
أدوا مناسكهم وزاروا المدينة المنورة وتشرفوا بالسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
وأكد أن خدمة الحجاج والزوار هو ما تسعى إليه جميع القطاعات المعنية  ،بتوجيه ودعم من القيادة
الرشيدة.
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المدينة المنورة  82ذو الحجة  0545هـ الموافق  14نوفمبر  8104م واس
تختتم يوم الجمعة المقبل أعمال برنامج إدارة الشراكة في عمليات الحج بنيان في دورته السادسة المقام بجوار المسجد
النبوي من الواجهة الجنوبية وسط نجاح متزايد وإقبال الفت من زواره الذين يبلغ معدلهم يوميًا أكثر من 111 /ر/ 01
زائر.
ويجسد البرنامج الذي تنظمه جامعة طيبة بإشراف من إمارة منطقة المدينة المنورة دور المملكة العربية السعودية في
خدمة حجاج بيت اهلل الحرام زوار المسجد النبوي من خالل مشاركة أكثر من  / 51 /جهة حكومية وأهلية وأكاديمية
وبحثية وخيرية وتطوعية ذات العالقة بأعمال الحج في المدينة المنورة  ،فيما يهدف إلى إبراز الجهود الكبيرة لحكومة
خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظه اهلل  -المقدمة لضيوف الرحمن وزوار مسجد
المصطفى صلى اهلل عل يه وسلم وتأصيل مفهوم الشراكة بين الجهات العاملة بالحج في منظومة أعمال تنسيقية تكاملية
للتطوير واالرتقاء بأعمال الحج وتقديم خدمات مباشرة وفورية للحجاج وزوار المعرض.
كما يهدف برنامج المعرض الذي افتتحه صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة
المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة خالل شهر ذي القعدة الماضي إلى تعزيز الجانب الثقافي للحجاج والزوار من
خالل األجنحة التاريخية والثقافية وتوسيع شريحة المستهدفين من إقامة المعرض ليشمل الحجاج زوار المسجد النبوي
ومكاتب الحج للدول العربية واإلسالمية والوفود الرسمية في الحج إلى جانب اإلسهام في رفع النواحي التوعوية
واإلرشادية من خالل توزيع المطبوعات والنشرات اإلعالمية من قبل الجهات المشاركة دون أي مقابل مادي والعمل
على تثقيف وتعريف المواطنين والمقيمين والعاملين في مجال الحج بما تهدف إليه حكومتنا الرشيدة من خدمة الحجاج
وكيفية التعامل مع ضيوف الرحمن.
وقسمت الجهات المشاركة في المعرض الذي يستقبل زواره يوميًا من الساعة  2صباحاً حتى  08ظهراً ومن  5عصرًا
إلى الساعة  01مساءً إلى وحدات تضم كل وحدة عددا من الجهات التي تقدم خدماتها للزوار من ضيوف الرحمن وزوار
المسجد النبوي ومنها الشؤون الدينية والخدمات األمنية والقطاعات الخدمية والقطاعات الصحية والقطاعات األكاديمية
والبحثية والقطاعات الخاصة وقطاع اإلرشاد والتوجيه وغيرها من القطاعات التي تقدم العديد من الخدمات المباشرة
للزوار باإلضافة إلى صاالت العرض المرئي بالمعرض حيث يجيب على العديد من االستفسارات التي يسأل عنها
الحجاج في مختلف النواحي الخدمية والمعلوماتية التي تتعلق بمناسك الحج والعمرة وآداب الزيارة واألماكن التي يشرع
يتبع .....
زيارتها.
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ويشهد جناح وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي إقباالً كبيرًا من الزوار لما يضمه من صور للمسجد النبوي
وساحاته والمشاريع التي نفذت لخدمة الحجاج وتهيئة مرافقه وتشغيل كافة الخدمات فيه بدءً من فتح األبواب وحراستها
ونظافة المسجد بجميع نواحيه وساحاته وتوفير السجاد وفرشه ونظافته وتوفير ماء زمزم المبرد وتشغيل اإلنارة
واستخدام التقنيات المختلفة للخدمات الفنية والعناية بالمصلين والزوار.
ويضم جناح الرئاسة مكتبة متكاملة (مقروءة) تحتوي على كتب علمية مطبوعة ومخطوطة و(صوتية) تحتوي على
الدروس العلمية لمدرسي المسجد والخطب والتالوات ألئمة المسجد النبوي وعروضا مرئية تقنية عبر شاشات إلكترونية
تتضمن أفالما وثائقية ومعلومات إرشادية وتعامالت الكترونية عبر شاشتي عرض وثالث شاشات تفاعلية باإلضافة إلى
معلومات عن مؤذني المسجد النبوي ودليل الحاج والمعتمر والزوار ودليل إرشاد حول المسجد النبوي والخدمات
بالمسجد والفنادق المحيطة بالمسجد ودليل عن مناسك الحج وأنواعها والمواقيت والسعي والطواف والمحظورات ويوم
الترويه ويوم عرفة ومزدلفة ويوم النحر وطواف اإلفاضة وأيام التشريق ورمي الجمرات وطواف الوداع وكل ما يتعلق
بأمور العبادة والحج والعمرة وآداب زيارة المسجد النبوي وزيارة األماكن التاريخية والدينية واألثرية بالمدينة المنورة
كلها تقدم للزائر بعدة لغات.
وتشارك جامعة طيبة بالمدينة المنورة في معرض بنيان السادس الذي تنظمه وتديره من خالل جناح القطاعات التعليمية
والخدمات الطبية للحجاج وجناح اللجنة النسائية الذي يقدم خدمات توعوية وإرشادية وبرامج تدريبية تخصصية وتثقيفية
للعامالت بالحج باإلضافة إلى لوحات تعريفية بالجامعة وكلياتها ومعرض رحلة الحاج بالمدينة المنورة من خالل
مجموعة صور توضح رحلة الحاج منذ وصوله األراضي السعودية ألداء فريضة الحج وحتى مغادرته إضافة إلى عيادة
صحية لتقديم الخدمات الصحية األولية لزوار المعرض وتوزيع اإلصدارات الثقافية والتوعوية بأكثر من لغة باإلضافة
الجهود التي تقوم بها اللجنة الدائمة لخدمات الحج والعمرة والزيارة بالجامعة باللغتين العربية واإلنجليزية.
كما يضم جناح الجامعة برنامجًا يشتمل على محاضرات ولقاءات خاصة بالحج وزيارات ميدانية لضيوف الرحمن في
األماكن التاريخية واألثرية في المدينة المنورة وتسليط الضوء على برنامج اإلرسال الذي تقوم به جوالة الجامعة من
خالل تقديم خدماتها بنقل الحجاج والزوار عبر العربات خارج ساحة المسجد النبوي ومساعدة المرور في حركة السير
باإلضافة إلى برنامج صحي يشارك فيه طالب وطالبات الكليات الصحية بالجامعة.
ويشتمل جناح الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة لوحات تعريفية عن المكانة العالية التي تحتلها البيئة في التراث
اإلسالمي وتأكيد التوجيهات الدينية للحفاظ على البيئة البرية والبحرية والجوية ودعوة اإلسالم إلى الحفاظ على نظافتها
وسالمتها و كذلك كيفية حماية البيئة اإلنسانية من خالل الخطوات الفريدة التي اتخذها اإلسالم لحماية الصحة والبيئة
وسالمة الحياة بالتوعية والتثقيف والحث على الطهارة والنهي عن تلويث البيئة.
أما جناح دار اآلل والصحب فيقوم بتوزيع الكتب الدينية والمطويات التوعوية واستكيرات عبارة عن أسماء نخبة من آل
البيت النبوي الذين عاصروا النبي صلى اهلل عليه وسلم وآمنوا به فجمعوا بين شرفي القرابة والصحبة رضي اهلل عنهم
أجمعين وهي بعدة لغات العربية واألوردية والمليبارية والتأملية والفارسية وهدايا متنوعة تقدم لزوار المعرض.
وتشارك شرطة منطقة المدينة المنورة في المعرض من خالل القطاعات األمنية تحت مسمى ( جناح األمن العام ) يشمل
قطاعات الشرطة والمرور وأمن الطرق والدوريات األمنية وأربع شاشات للعرض المرئي تعرض بشكل متواصل
الخدمات التي تقدمها الجهات األمنية األربع من خدمات توعوية وأمنية وإنسانية للحجاج وتوزيع مطويات ونشرات
توعوية لتثقيفهم بأهمية وأساليب السالمة واألمن.
وفي نفس السياق تشارك وزارة الحرس الوطني في معرض بنيان السادس من خالل جناح يحتوي عل لوحات تعريفية
عن الحرس وواجباته ومشروعاته ومطويات ونشرات دينية وتوعوية بالحج بجميع اللغات وعيادة طبية مكونة من طبيب
وصيدلي وأربعة ممرضين لتقديم اإلسعافات األولية مع توفر جهاز لقياس الضغط والسكر والتحاليل وجهاز فحص الدم
لزوار المعرض من حجاج ومواطنين ومقيمين باإلضافة إلى توزيع هدايا متنوعة تشمل شمسيات تقي حرارة الشمس
وكتيبات دينية وتفسير العشر األخير من القرآن الكريم باللغة التركية واالنجليزية واالندونيسية وحقيبة طبية تحتوي على
يتبع ...
اإلسعافات األولية وإرشادات طبية.
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وتعرض هيئة تطوير المدينة المنورة من خالل مشاركتها في معرض بنيان  6أبرز مشاريعها المتعلقة بالحج من خالل
عرض المشاريع المتعلقة بتوسعة المسجد النبوي ومتابعتها وتطبيق المخطط الجديد للمركزية وما يتطلبه من نزع
الملكيات ومتابعة وتنفيذ المشاريع العمرانية ضمن المخطط ومشروعات تنفيذ البنية التحتية للمنطقة المركزية والتحسين
والتجميل وتنفيذ الطرق والتقاطعات وصيانتها ووضع خطة شاملة للمدينة المنورة لمدة ال تقل عن عشرين عاما  ،فيما
يقدم جناح المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة للزوار كتيبات ومطويات ونصائح إرشادية صحية
بعدة لغات هي الفرنسية واالنجليزية واألوردية والعربية عن اإلسعافات األولية وأهمية وضع الكمامات عند الزحام
ولوحات تعريفية توضح مبادئ التوعية الصحية ونشر الوعي الصحي والسالمة لضيوف الرحمن وتوزيع هدايا عبارة
عن حقيبة إسعافية.

أما جناح فرع وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بمنطقة المدينة المنورة فإنه يقدم العديد من الخدمات
في مجاالت الدعوة واإلرشاد والتوعية الدينية بتوزيع مطبوعات وكتيبات ومنشورات تتعلق بتعليم مناسك الحج وآداب
الزيارة واألماكن التي يشرع لضيوف الرحمن زيارتها في المدينة المنورة وفضائل المدينة المنورة ومحبة الرسول صلى
اهلل عليه وسلم وغيرها من الكتب التوعوية بعدة لغات مختلفة هي اللغة الماليزية والتركية واالندونيسية ،كما يحتوي
الجناح أيضا على مصاحف وتفاسيرها بعدة لغات مختلفة ولوحات تعريفية عن مساجد المدينة المنورة وهدايا تقدم لحجاج
بيت اهلل الحرام زوار المسجد النبوي الشريف عبر معرض بنيان السادس.
ويقدم جناح جمرك مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة من خالل مشاركته في المعرض مطبوعات
متنوعة ومنشورات ومجالت وهدايا لزوار المعرض من الحجاج والمواطنين والمقيمين وعروض ألبرز االنجازات
والجهود التي تقوم بها الجمارك لخدمة الحجاج والزائرين وحماية الوطن من آفات المخدرات والغش والتقليد إضافة إلى
االستعدادات التقنية والبشرية التي تسهم في تطوير قدرات ومهارات أفراد الجمارك في ضبط المهربات والممنوعات من
المواد المخدرة والسلع المغشوشة والمقلدة وتوعية وإرشاد القادمين والمغادرين.
وتركزت مشاركة مجلس التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة في الجوانب الخدمية التي يقدمها المجلس
لموسم حج هذا العام المتمثلة في اإلشراف الكامل على وحدة تقنية المعلومات في لجنة الحج باإلمارة والمناط بها الدعم
الفني لجميع القطاعات الحكومية واألهلية المشاركة في أعمال الحج ومشروع الصيانة العاجلة لمركبات الحجيج
والمركبات التي تقوم بخدمتهم من الجهات المعنية في محطة استقبال حجاج البر والطرقات المؤدية للمسجد النبوي
إضافة لقيام كشافة المجلس بالخدمات النوعية للحجاج كاإلرشاد االلكتروني للحجاج التائهين وطباعة الخرائط الفنية بعد
يتبع ...
تحديث بياناتها عبر " " Google earthللجهات المعنية بخدمات الحجيج.
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من جهته يسلط جناح النقابة العامة للسيارات بالمدينة المنورة الضوء على أعمال النقابة من خالل اإلشراف المباشر على
نشاط فروع شركات النقل العاملة بالنقابة العامة للسيارات لتوفير المركبات الالزمة لتلبية طلبات نقل الحجاج ومتابعة
حركة تشغيل حافالت شركات النقل ميدانيا على مدار األربع والعشرين ساعة واإلشراف المباشر على الطرق السريعة
(طريق الهجرة) عبر المراكز المساندة وميكنة إصدار التذاكر واإلعتمادات واإلشراف على نقل الحجاج من وإلى المطار
.
أما الهيئة العامة للسياحة واآلثار بالمدينة المنورة فيضم الجناح الخاص بها التعريف بالهيئة وأهدافها المتمثلة في االهتمام
بالسياحة في المملكة وذلك بتنظيمها وتنميتها وترويجها والعمل على تعزيز دور قطاع السياحة وتذليل عوائق نموه
باعتباره رافدا مهما من روافد االقتصاد الوطني واالهتمام باآلثار والمحافظة عليها وتفعيل مساهمته في التنمية الثقافية
واالقتصادية والعناية بالمتاحف والرقي بالعمل األثري في المملكة.
ويتيح جناح فرع وزارة الثقافة واإلعالم بمنطقة المدينة المنورة في معرض إدارة الشراكة في أعمال الحج " بنيان " 6
خدمات إلكترونية مجانية لزوار المعرض من خالل استخدام العديد من أجهزة الكمبيوتر بهدف تمكين الزوار من
التواصل مع ذويهم وأقاربهم في بلدانهم بالخارج عبر شبكة اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي باإلضافة إلى عروض
ألبرز المشروعات التطويرية التي تم تنفيذها لخدمة زوار الحرمين الشريفين وتسهيل أدائهم المناسك بيسر وسهولة
،وتقديم العديد من المطبوعات التي تصدر عن الوزارة في مجاالت توعوية وتثقيفية ودينية لالستفادة منها في أداء
المناسك وفي توعية الزوار والحجاج بآداب الزيارة فضال عن كتب لتعريفهم بجهود المملكة في خدمة الزائر والحاج.
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المدينة المنورة  82ذو الحجة  0545هـ الموافق  14نوفمبر  8104م واس
بلغ عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة عبر مراكز ومحطات االستقبال  80445حاجاً  ،فيما
غادرها  05555حاجاً  ،وفقاً لإلحصائية التي أعدتها وحدة التقارير واإلحصاءات بسكرتارية لجنة
الحج بالمدينة المنورة يوم أمس .
وبلغ إجمالي قدوم الحجاج للمدينة المنورة في مرحلة ما بعد الحج  500856حاجاً  ،وإجمالي
الحجاج المغادرين من المدينة المنورة  805511حاجاً ،وإجمالي الحجاج المتبقين بالمدينة المنورة
 025652حاجاً لتبلغ الطاقة االستيعابية للمساكن %.51
وأبرز التقرير أعداد زوار معرض الشراكة في أعمال الحج " بنيان  " 6يوم أمس ليصل إلى
 06622زائراً وزائرة ،ليتجاوز العدد اإلجمالي لزوار المعرض  552ألف زائر .
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«أدالء المدينة» تنظم ورشة لبيان التوديع اآللي للحجاج

أيمن الصيدالني ( المدينة المنورة)
نظم قطاع التدريب والتطوير في المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة ،ورشة عمل تحت عنوان «آليات توديع
مغادرة ضيوف الرحمن» بسالمة اهلل إلى أوطانهم في موسم ما بعد الحج ،والتي عقدت بفندق المريديان ،بحضور وفود
من  02دولة يمثلون مكاتب شؤون الحجاج مساء أمس األول.
وبدأت الورشة بتالوة آيات من القرآن الكريم رتلها طه الشرقاوي ،ثم كلمة افتتاحية ألقاها رئيس مجلس إدارة المؤسسة
الدكتور يوسف بن أحمد حوالة.وعقب ذلك قدم علي رزق كلمة نيابة عن مدير مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي
في المدينة المنورة بين فيها تعليمات النقل الجوي للحجاج الكرام ،بعد ذلك قدم نجم الدين ظافر ممثل شركة الخدمات
األرضية بمطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي شرحاً عن إجراءات سفر الحجاج الكرام من المطار ،ثم ألقى عضو
مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء خالد بن حسن حبش تقديما لمفهوم التوديع اآللي.كما قدم رئيس تقنية المعلومات
بالمؤسسة عبدالرحمن شمس عرضاً مرئياً آلليات التوديع اآللي وكيفية متابعة مكاتب شؤون الحجاج لتوديع حجاجهم من
خالل موقع المؤسسة اإللكتروني عبر إرقام سرية لكل مكتب يستطيع من خالله متابعة سير عملية التوديع خطوة بخطوة
والتأكد من مواعيد الرحالت مما يسهم في انسيابية العمل ويقضي على تكدس الحجاج بصاالت المطار ،عقب ذلك ألقى
مساعد مدير فرع وزارة الحج في المدينة المنورة المهندس محمد العربي ،فيما غاب ممثل الشركة المشغلة لمطار األمير
محمد بن عبدالعزيز الدولي عن تقديم محور انسيابية الحركة التشغيلية بالمطار في مرحلة المغادرة ،واختتمت الورشة
بنقاش مفتوح.حضر الورشة وفود مكاتب شؤون حجاج كل من (لبنان ،ماليزيا ،إندونيسيا ،بنغالدش ،إيران ،تايالند،
الجزائر ،المغرب ،أفغانستان ،مصر ،سوريا ،تركيا ،السودان ،باكستان ،أفريقيا الوسطى ،جيبوتي ،نيجيريا،الصومال،
سيرالنكا).
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ولي العهد يشكر وزير الصحة على نجاح موسم الحج وخلوه من األمراض
وجه صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  -يحفظه اهلل ،شكره
وتقديره لمعالي وزير الصحة د .عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة ومنسوبي وزارة الصحة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 4141هـ
وخلوه من األمراض الوبائية والمحجرية وقال  -حفظه اهلل  -في برقية وجهها لمعاليه «ونشكركم على مشاعركم ودعواتكم الطيبة
سائلين اهلل سبحانه وتعالى التوفيق للجميع..إنه سميع مجيب».
وقد أعرب معالي د .الربيعة عن عظيم شكره وامتنانه ومنسوبي الوزارة لسموه الكريم مثمنًا ما تقوم به حكومة خادم الحرمين
الشريفين وسمو ولي عهده األمين وسمو النائب الثاني -يحفظهم اهلل ،من جهود لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام وتوفير أجواء صحية
وآمنة ألداء مناسك حجهم بكل يسر وسهولة.
وكان معاليه قد رفع لسموه الكريم برقية قال فيها يطيب لي أن أحيط سموكم الكريم علمًا بأن نتائج االستقصاء الميداني ودراسة
الوضع الصحي العام بين الحجاج والمواطن والمقيمين في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة أكدت خلو حج عام
4141هـ من األمراض الوبائية أو المحجرية وأن حالة الحجاج الصحية بوضع عام مطمئنة وهلل الحمد والمنة.
الجدير ذكره أن الوزارة قدمت خدمات طبية متميزة لحجاج بيت اهلل الحرام هذا العام حيث بلغ إجمالي من تم خدمتهم في المستشفيات
والمراكز الصحية المنتشرة في المشاعر المقدسة ( )4815221حاجًا وتم تنويم ما يقارب ( )1145مريضًا وأجريت عمليات نوعية
خالل موسم حج هذا العام ،حيث وصلت عمليات القسطرة القلبية للحجاج ( )154عملية قسطرة باإلضافة إلى إجراء( )88عملية قلب
مفتوح وجلسات غسيل الكلى ( )4281جلسة ،كما أجريت ( )412عمليات مناظير كما بلغ عدد حاالت الوالدة ( )81والدة.
ولقد هيأت الوزارة خالل موسم حج هذا العام 4141هـ  885511موظف وممارس صحي تشرفوا بالعمل في خدمة ضيوف الرحمن
من خالل منظومة صحية متكاملة وشاملة من بينها ( )85مستشفى و ( )414مركزًا صحيًا و ( )475سيارة إسعاف وطب ميداني وتم
تجهيز كافة مرافقها الصحية بأحدث األجهزة لتقديم الخدمات اإلسعافية والعالجية والوقائية وتوفير الرعاية الصحية لحجاج بيت اهلل
الحرام وعلى مدار الساعة .كما تم تصعيد المرضى المنومين الذين سمحت حاالتهم وعددهم( )415حاجًا وحاجة عبر قوافل طبية
مخصصة نقلتهم من مستشفيات العاصمة المقدسة والمدينة المنورة للوقوف بمشعر عرفات ثم الرجوع بهم إلى مقر مستشفياتهم.
كما قامت الفرق الطبية العاملة على سيارات اإلسعاف الصغيرة والتي تعتبر بمثابة غرف عناية مركزة متحركة وعددها ( )41فرقة
بعالج ونقل ( )42417حالة خالل موسم حج هذا العام في المشاعر المقدسة.
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توديع آخر أفواج حجاج ليبيا وجمهورية موريشيوس

المدينة المنورة  -مروان قصاص:
ودع رئيس مجلس إدارة مؤسسة األدالء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة يرافقه مساعد الرئيس فتح الرحمن ابو الجود
وعدد من قيادات المؤسسة ،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 ،ندعو اهلل أن نكون قد وفقنا في تقديم الخدمات المطلوبة لهم،
ونتمنى أن يغادرونا وهم راضون عنا ألن رضاهم هو جائزتنا المفضلة ،فخدمة الحجاج والزوار هو ما نسعى إليه بتوجيه
ودعم من قيادتنا الرشيدة ،وندعو اهلل أن يوفقنا لتقديم المزيد من الخدمات .
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األدالء تودع آخر أفواج حجاج ليبيا وموريشيوس

:

.
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المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة تودع آخر أفواج حجاج ليبيا وجمهورية موريشيوس

ودع رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف بن احمد حوالة ،
آخر أفواج حجاج ليبيا وحجاج جمهورية موريشيوس أمام مقار سكنهم في المدينة المنورة  ،وهم في
طريق عودتهم إلى بالدهم بسالمة اهلل  ،بحضور مسؤولي مكاتب شئون حجاج هذه الدول وعدد من
المسؤولين بالمؤسسة.
وأوضح الدكتور حوالة أن ذلك يأتي ضمن البرنامج الذي تنظمه المؤسسة األهلية لألدالء لتوديع
آخر أفواج حجاج عدد من الدول  ،داعيا المولى العلي القدير أن يعيدهم إلى أهلهم سالمين  ،بعد أن
أدوا مناسكهم وزاروا المدينة المنورة وتشرفوا بالسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
وأكد أن خدمة الحجاج والزوار هو ما تسعى إليه جميع القطاعات المعنية  ،بتوجيه ودعم من القيادة
الرشيدة.
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المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة تودع آخر أفواج حجاج ليبيا وجمهورية موريشيوس

ودع رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف بن احمد حوالة  ,آخر أفواج حجاج ليبيا وحجاج
جمهورية موريشيوس أمام مقار سكنهم في المدينة المنورة  ,وهم في طريق عودتهم إلى بالدهم بسالمة اهلل  ,بحضور مسؤولي
مكاتب شئون حجاج هذه الدول وعدد من المسؤولين بالمؤسسة.
وأوضح الدكتور حوالة أن ذلك يأتي ضمن البرنامج الذي تنظمه المؤسسة األهلية لألدالء لتوديع آخر أفواج حجاج عدد من الدول ,
داعيا المولى العلي القدير أن يعيدهم إلى أهلهم سالمين  ,بعد أن أدوا مناسكهم وزاروا المدينة المنورة وتشرفوا بالسالم على رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
وأكد أن خدمة الحجاج والزوار هو ما تسعى إليه جميع القطاعات المعنية  ,بتوجيه ودعم من القيادة الرشيدة.
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