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ماءلي وزير الحج يفتتح ندوة الحج الكبرى
برعى ماءلي وزير الحج الدكتوبر عندبر عن محمد حجءبر اليوم حفل افتتءح ندوة الحج الكبرى في دوبرتهء الـ  43لهذا الاءم التي تاقد
تحت عنوان " فقه األولويءت في الحج"  ,عحضوبر سمءحة مفتي عءم المملكة برئيس هيئة كبءبر الالمء وإدابرة البحوث الالمية
واإلفتء الشيخ عبدالازيز عن عبد اهلل آل الشيخ وأكثر من  022مشءبرك وعءحث ومفكر من جميع أنحء الاءلم  ,وذلك عقءعة "
الذكرى الخءلدة " عمكة المكرمة ,وتستمر على مدى ثالثة أيءم.
وعدأت فاءليءت الندوة عءلقرآن الكريم ثم ألقى األمين الاءم للندوة الدكتوبر هشءم عن عبد اهلل الابءس كلمة قءل فيهء "إن مثل هذه
اللقء ات الخيرة التي دأعت وزابرة الحج في المملكة الارعية الساودية على عقدهء في الاشر األول من شهر ذي الحجة من كل عءم,
تمثل فرصة ثمينة لتدابرس عدة قضءيء من أهمهء قضية تفءضل األعمءل عمراعءة حءل الشخص ,واغتنءم األوقءت ,وصرف األموال عمء
هو أولى وأحرى ,ومن هنء كءن من فقه المر تقديم األهم على المهم ,واألفض ِل على الفءضل عحسب األحوال والظروف ,وتركِ النفل
لضمءن أدا الفريضة ,وذلك توقيءً وتالفيءً ألي إشكءالت قد تواجه حجءج عيت اهلل الحرام حتى تتوا م مع جميع االستادادات
واالنجءزات التي وفرت لخدمتهم وتحقيق أعلى مستويءت السالمة ليقوموا عرحلتهم المقدسة في أمن وأمءن" .
وأضءف " إن مء يدعو لالبرتيءح أن المشءبركين في ندوة الحج الكبرى عندمء ياود كل واحد منهم إلى عالده وفي جابته الكثير ممء
علق في الذاكرة إلمداد المسلمين عمءدة علمية خصبة يمكن أن يرتكزوا عليهء ضمن مء يجتهدون في إيصءله لحجءج عالدهم لمزيد من
التوعية لكي يؤدوا نسكهم وفق مراد اهلل عز وجل ولكي يستفيدوا من الخدمءت الحيوية المتاددة األعاءد التي وفرتهء حكومة المملكة
الارعية الساودية وكذلك المشروعءت في الحرمين الشريفين والتوساءت ذات الصلة عمء في ذلك المشءعر المقدسة" .
وأكد الدكتوبر الابءس أن تثقيف الحجءج في علدانهم وتوعيتهم قبل وصولهم إلي الديءبر المقدسة يسهم في التقليل من األخطء
المحتملة ,فءألخطء التي قد يقع فيهء عاض الحجءج تزيد من المشءق والمتءعب لكل األطراف مابراً عن أمله أن ياود هذا اللقء
عاظيم الفءئدة على عمءل الحج وخدمة حجءج عيت اهلل الحرام.
عقب ذلك ألقى ماءلي وزير الحج الدكتوبر عندبر عن محمد حجءبر كلمة قءل فيهء "دأعت وزابرة الحج منذ عدة عقود على األخذ عءألسبءب
الستثمءبر هذا التجمع الطيب إلقءمة ندوات تستارض وتنءقش همًء من هموم المسلمين أو طموحءً من طموحءتهم إليجءد السبل الكفيلة
لالبرتقء عءإلنسءن المسلم لتازيز دوبره لمزيد التقدم ألمته لتسهم عءقتدابر في عنء حضءبرة عشرية يسودهء الادل ويتوافر فيهء األمءن
وتحترم فيهء كرامة اإلنسءن".
وأضءف" إنه في هذا السيءق يأتي اختيءبرنء لموضوع "فقه األولويءت في الحج" ليكون موضوع ندوة هذا الاءم ,لتأصيل مفهوم فقه
األولويءت ,وعيءن شروطه وضواعطه وأهميته في هذا الاصر الذي تكءثرت فيه الواجبءت ,وازدحمت فيه المسؤوليءت ,وكثرت فيه
أعداد الحجيج ,وليكون سببءً لنشر ثقءفة فقه األولويءت عين المسلمين عاءمة ,والحجءج منهم عخءصة لتكون عونءً لهم على أدا
نسكهم عوعي وعصيرة وعأمءنٍ واطمئنءن".
وأوضح ماءليه أن كثرة أعداد الحجءج هذه األيءم تدعوا للبحث في هذا الموضوع المهم و ترسخ فقه األولويءت في المنءسك وذلك في
مثل تقديم من لم يحج على من كربر الحج وتوجيهه لصرف مء أعده للحج النفل من إنفءقه على المحتءجين وسد حءجيتهم ومء أكثرهم
 ,مبينءً أن السلف الصءلح فهموا مانى الحج ومقءصده حيث أدبركوا وفطنوا إلى أولويءت دينهم فلم يفرطوا ولم يفرطوا وهو ادابرك
غءب عنء اليوم فأفرط كثير من المسلمين في أدا فريضة الحج وفرطوا في حق الفقرا والمنكوعين وأعمءل البر األخرى.
وأكد ماءلي وزير الحج أن وزابرة الحج وهي واسطة عقد منظومة األجهزة والخدمءت التي توفرهء المملكة لخدمة ضيوف الرحمن,
تساى كواجب أسءس من مسؤوليءتهء أن يكون لمثل هذا التجمع الكبير ثمرته في توثيق عرى التاءبرف وخءصة عبر مفكري األمة
وعبر القءدبرين على تشخيص همومهء وآمءلهء وتطلاءتهء ,وأن يكون من منءفع الحج مد جسوبر التاءون البنء عين المسلمين عءمة,
وأن نصل عمء يطرح في مثل هذه الجلسءت إلى أوسع نطءق ممكن من النءس في أواسط امة اإلسالم.
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إثر ذلك ألقى سمءحة مفتي عءم المملكة برئيس هيئة كبءبر الالمء وإدابرة البحوث الالمية واإلفتء الشيخ عبدالازيز عن عبد اهلل آل
الشيخ كلمة أوضح فيهء أن الدين اإلسالمي عني على أبركءن خمس منهء الحج فهو أحد األبركءن الخمس التي يقوم عليهء هذا الدين
وجاله اهلل مرة واحدة في الامر حيث أن النبي صلى اهلل عليه وسلم لم يحج إال مرة واحدة وهي حجة الوداع التي كملت عهء الرسءلة
وأتم الدين.
وقءل سمءحته ":إن جميع األوامر والنواهي في أموبر الدين كلهء صءدبرة من عليم خبير فيجب على المسلمين تنفيذ تلك األوامر ومنهء
التيسير في الحج فلم يسأل نبي األمة عن شي في الحج إال وقءل أفال و ال حرج ,واهلل سبحءنه جال الحج مرة واحدة في الامر من
أداهء فقد عرئت ذمته"  ,مشيراً إلى أن هذا الزمءن يتكءثر أعداد الحجيج ممء يستلزم التنظيم ,فءلدولة برعءهء اهلل استنفرت جميع
إمكءنءتهء اآللية والبشرية لخدمة الحج وتنظيمه ,وكذلك خدمة ضيوف عيت اهلل الحرام ,ومن جهود الدولة في هذا المجءل مء قءمت عه
من توساة لجسر الجمرات وإقءمة عدد من المشءبريع لتوساة الحرمين الشريفين ,ومن تلك التوساءت التوساة الضخمة المبءبركة
القءئمة اآلن التي تحتءج إلى ثالث سنوات لالنتهء منهء لتستوعب عاد ذلك األعداد الكبيرة من الحجءج.
ودعء آل الشيخ الالمء إلى تبصير النءس وتثقيفهم عهذا األمر فمن أدى فريضة الامر فاليه أن يؤجل تأديتهء مرة أخرى إلى مء عاد
خمس سنوات ,الفتءً االنتبءه إلى أن من كءن لديه مءالً وأبراد أن يحج مرة أخرى فءألولى أن يتصدق عه للمسءكين والفقرا  ,أوأن
ياين مسلمءً على أن يؤدي فريضة الامر.
وتمنى سمءحة مفتي عءم المملكة أن تخرج هذه الندوة عتوصيءت جليلة تاود عءلنفع على المسلمين لتفقههم وتبين لهم أهمية تنظيم
الحج  ,مابراً عن شكره لمنظمي هذه الندوة وفي مقدمتهم ماءلي وزير الحج.
عاد ذلك عقدت الجلسءت الالمية حيث عقدت الجلسة الالمية األولى التي كءنت عانوان "فقه األوليءت في الحج خءصة وضواعطه
وشروطه وأدلته " ,شءبرك فيهء وأستءذ أصول الفقه عكلية الشرياة عءألحسء التءعاة لجءماة اإلمءم محمد عن ساود اإلسالمية الدكتوبر
محمد عن همءم الالحم.
ونءقشت الجلسة موضوع آخر عانوان " ماءيير الترجيح عين األقوال في فقه األولويءت ومسءلك الالمء " شءبرك فيهء أستءذ أصول
الفقه عكلية الش رياة وأصول الدين عجءماة الملك خءلد الدكتوبر سايد عن متاب القحطءني ,وأستءذ كلية الدبراسءت اإلسالمية عمؤسسة
قطر الدكتوبر جءسر علي عودة.
وقدم ماءلي الرئيس الاءم لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيح الدكتوبر عبد الرحمن عن عبد الازيز السديس خالل الجلسة
محءضرة عانوان " أثر توساة المساى والمطءف ومرمى الجمرات وتوساة الحرمين في فقه األولويءت في الحج ودوبر حكومة خءدم
الحرمين الشريفين في ذلك" .
فيمء نءقشت الجلسة الالمية الثءنية موضوع عانوان " عيءن وجوه األولوية والتفءضل عين حج النفل والتصدبر عتكءليفه " وشءبرك فيهء
األستءذ المسءعد عجءماة اإلسرا الخءصة عءألبردن الدكتوبرة بروال محمود حءفظ.
أمء المحءضرة الثءنية فجء ت عانوان " اآلثءبر المترتبة على تقديم حج النفل على الصدقة وعءلاكس على الحجءج والمجتمع " شءبرك
فيهء أستءذ التفسير وعلوم القران من جءماة األزهر الدكتوبر عبد المحسن جماة  ,والمحءضرة الثءلثة عانوان " فقه األولويءت في
المفءضلة عين الصالة في المسجد الحرام وفي مسءجد مكة المكرمة عمومءً في موسم الحج " ألقتهء أستءذة الترعية في الجزائر
الدكتوبرة أسمء عنت قءده ,وبرئيس قسم اللغة الارعية في جءماة السلطءن محمد الفءتح الدكتوبر حمدي ابرسالن.
فيمء تضمنت الجلسة الالمية الثءلثة ثالث محءضرات وهي عانوان " أثر فقه األولويءت لتحقيق مقءصد الحج في الواجبءت والسنن
وأولية أدائهء " للدكتوبر مءهر حسين من جءماة الاين للالوم والتكنولوجيء عءإلمءبرات ,والمحءضرة الثءنية عانوان " تكرابر الحج
وأخبءبر السلف في ذلك جماءً ودبراسة وعيءنء للحكم " للدكتوبر عن عيه من جءماة الملك عبد الازيز.
وجء ت المحءضرة الثءلثة عانوان " عيءن أحكءم التوكيل في حج النفل وأثر ذلك في تيسير أدا المنءسك " للدكتوبر محمد هندو من
جءماة الجزائر ,ومفتي فيهءتش عءلبوسنة والهرسك الدكتوبر حسن مءكنتش.
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وكيل وزابرة الحج ونءئب برئيس الشؤون الدينية التركي يدشنءن مارض "الحج في صوبر "
مكة المكرمة  24ذو الحجة  4444هـ الموافق  23أكتوعر  0244م واس
افتتح اليوم مارض "الحج في صوبر" الذي تنظمه مجموعة الخدمءت الميدانية برقم "  " 4لحجءج تركيء خالل موسم حج هذا الاءم
4444هـ ,ويضم مجموعة من الصوبر القديمة والحديثة ,عهدف إعراز المراحل التطويرية التي عءشتهء مكة المكرمة والمشءعر
المقدسة ,إضءفة إلى وسءئل النقل التي كءن يستخدمهء الحجيج في تنقالتهم عين مدن الحج والمشءعر المقدسة.
ودشن المارض وكيل وزابرة الحج حءتم عن حسن قءضي ,عحضوبر نءئب برئيس الشؤون الدينية التركية الدكتوبر أكرم كلج ,وبرئيس
مجلس إدابرة مؤسسة مطوفي حجءج تركيء ومسلمي أوبروعء وأمريكء وأستراليء السيد طءبرق عنقءوي وعدد من أعضء مجلس اإلدابرة.
وأوضح وكيل وزابرة الحج أن إقءمة المارض تامل على نقل الصوبرة الحقيقية للجهود التي عذلتهء وتبذلهء حكومتنء الرشيدة لتوفير
أفضل الخدمءت لضيوف الرحمن ,منوهءً إلى أن مء شءهده من صوبر قديمة وأخرى حديثة تحكي مءضيءً  ,وحءضرًا نايشه ,إضءفة إلى
مدى اهتمءم الدولة عتوفير األمن والسالمة لضيوف الرحمن ,مشيداً عفكرة المارض ,داعيءً إلى ضروبرة تبني مثل هذه األفكءبر لتوفير
عرامج توعوية وثقءفية للحجءج ,وسءئالً اهلل أن يتقبل من الحجءج أدا فريضتهم.
من جءنبه أشءد نءئب برئيس الشؤون الدينية التركي عفكرة المارض ومحتويءته ,موضحءً أن الكثير من الحجءج يجهلون كيف كءن
الحج في المءضي وكيف أصبح اآلن ,وقءل "هي صوبر كثيرة ترسخت في ذهني ولال من عينهء وسءئل النقل التي كءنت تستخدم في
السءعق ولو قءبرنءهء عصوبر أخرى عن الحءضر لوجدنء أن هنءك اختالفءً كبيرا عينهمء".
وأثنى الدكتوبر كلج على جهود القطءعءت األمنية الاءملة على خدمة ضيوف الرحمن ,منوهءً إلى أن للمملكة الارعية الساودية حكومة
وشابء مكءنة كبيرة في قلوب أعنء الشاب التركي فهي السءهرة على أمن وأمءن الحرمين الشريفين وقءصديهمء من ماتمرين
وحجءج.
وأوضح برئيس المجموعة المطوف أحمد صءلح حلبي أن من أهداف المارض إيصءل برسءلة ثقءفية لضيوف الرحمن تبقى مترسخة
في أذهءنهم إذ أن إيصءل مالومة مكتوعة قد ال توفي عءلغرض كمء أن استخدام األفالم عءدة ال يستطيع الكثير من الحجءج متءعاتهء
فكءنت الفكرة هي إيصءل مالومة مصوبرة تحكي قصة مءض عتيق وحءضر نايشه.
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وفءة  44حءجءً وتنويم  404حءلة مرضية في مستشفيءت طيبة
أيمن الصيدالني (المدينة المنوبرة)

سجلت مستشفيات المدينة المنورة ،وفاة  46حاجا من جنسيات مختلفة فيما أصيب  321حاجا نوموا داخل
المستشفيات لتلقي العالج الالزم.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء في المدينة المنورة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة ،أن
المؤسسة تقوم بمتابعة الحجاج المرضى وذوي الحاجة والظروف الخاصة وإنهاء إجراءاتهم مراعاة لظروفهم
ومتابعة أوضاع الحجاج عموما من خالل مكاتب الخدمة الميدانية وقطاعات المؤسسة ،ومن بينها مكتب
الرعاية الصحية الذي يعنى بخدمة الحجاج المنومين في المستشفيات ومتابعة حاالتهم وإنهاء إجراءات من
يتوفاه اهلل بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ومكاتب شؤون الحجاج «بعثات الحج» ،مشيرا إلى أن الحجاج
المنومين داخل مستشفيات المدينة المنورة بلغ عددهم  321حاجا فيما بلغ عدد المتوفين من الحجاج  46حاجا
رحمهم اهلل حتى يوم االثنين  2ذي الحجة .جاء ذلك خالل زيارة الدكتور حوالة للحجاج المنومين في
مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة ،يرافقه نائبه محمد علي بن إسماعيل مصلوخ وعضو مجلس اإلدارة
المهندس سمير كردي ورئيس مكتب الرعاية الصحية عالء بري .ونوه رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية
لألدالء بالخدمات التي تقدمها الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة لضيوف الرحمن زوار مسجد نبيه
عليه أفضل الصالة والسالم ،فيما عبر الحجاج المرضى عن بالغ شكرهم لخادم الحرمين الشريفين ،وسمو
ولي عهده األمين حفظهما اهلل ،على توفير وتيسير سبل أداء فريضتهم ،وشكرهم وتقديرهم للرعاية التي
أحيطوا بها والتي امتدت لتشمل المرضى الذين حظوا بالرعاية الطبية والعالجية منذ قدومهم.
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38دوبرة ووبرشة عمل لرفع كفء ة  4022موظف  ..برئيس «األدال » لـ عكءظ:

استوعبنء المنهجية الجديدة  ..وتقليص أعداد الحجيج لن يؤثر على الخدمة
أيمن الصيدالني (المدينة المنوبرة)
شءبرك من خالل

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء في المدينة المنورة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة أن
المؤسسة واجهت عقبات في بداية موسم الحج لهذا العام بسبب عدم التعود على منهجية العمل الجديدة ،الفتا
إلى تنظيم المؤسسة ( )13دورة تدريبية وورشة عمل وندوة ولقاء إلطالع العاملين على آليات العمل قبل
موسم الحج ،مشيرا إلى أن تقليص أعداد الحجاج لهذا العام يؤدي إلى انخفاض إيرادات المؤسسة ،إال أنه ال
يؤثر على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف ..فإلى نص الحوار:
*واجهتم في بداية الموسم عقبات عديدة كيف استطعتم تجاوزها ،وكيف تسير الخطة التشغيلية للمؤسسة بعد
أن شارف الموسم األول على االنتهاء؟
** العقبات التي واجهتنا في بداية الموسم نتيجة عدم التعود على منهجية العمل الجديدة التي طبقتها المؤسسة
هذا العام ،ولكن سرعان ما تم التأقلم مع آليات العمل الجديدة وسارت األمور بنجاح ،بتوجيه من صاحب
السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج في المدينة ومتابعة وزير
الحج الدكتور بندر حجار ،وهلل الحمد تسير الخطة التشغيلية للمؤسسة بشكلها العام وبصورة جيدة.
*ما هي أبرز مرتكزات إعداد الخطة التشغيلية؟
** ترتكز الخطة عند إعدادها على جمع البيانات والمعلومات الميدانية خالل المواسم الماضية وتحدد
الجوانب اإليجابية وتسعى المؤسسة لتعزيزها وتسجل الجوانب السلبية وتعمل على تالفيها وتستقى هذه
البيانات والمعلومات من جانبين رئيسيين األول مقدم الخدمة من خالل تقارير مراكز ومكاتب وقطاعات
المؤسسة الميدانية ،والجانب الثاني متلقي الخدمة من خالل االجتماع برؤساء مكاتب شؤون الحجاج (بعثات
الحج) وتسجيل ملحوظاتهم وتطلعاتهم لتطوير الخدمات المقدمة لهم ومن خالل هذه المعطيات تبدأ المؤسسة
بوضع آليات للعمل تهدف في المقام األول لتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام زوار
المسجد النبوي الشريف وفق خطة محكمة بعمل مؤسساتي دقيق.
يتبع ..
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* استحدثت مؤسسة األدالء منهجية جديدة في خطتها التشغيلية وصفها البعض بغير الناجحة ،فما هي هذه
المنهجية؟ وما هي أبرز مالمحها؟
**بالعكس المنهجية حققت النج اح المطلوب ونهدف من استحداثها لضمان سرعة تسجيل الجوازات في
موعدها والقضاء على تكدسها وقت الذروة حيث تم تحويل جزء من خدمة تسجيل الجوازات من مركزي
استقبال الهجرة والمطار إلى بعض مكاتب الخدمة الميدانية وهذا اإلجراء أدى إلى سرعة العمل وتقديم
خدمات مميزة ،كما س اعد االنتهاء من المرحلة األولى من مشروع تطوير مكاتب الخدمة الميدانية والمتمثلة
بخمسة مقار مكاتب ميدانية لتوفير بيئة عمل ذات سمات حضارية تعكس الجهود المقدمة لضيوف الرحمن،
وأيضا إعادة الهيكلة بإلغاء المجالس التنفيذية واستحداث المجلس اإلداري اإلشرافي الموحد ،مما ساهم في
تطوير أداء الخدمة في المكاتب الميدانية وحقق المزيد من التجويد اإلداري واإلشراف على المكاتب الميدانية،
باإلضافة إلى تغطية ساحات مسجد الميقات بشبكة ال سلكية متطورة لتشغيل األجهزة التقنية المحمولة
وتسخيرها في سرعة تداول المعلومة ،لتقليص المدة الزمنية حتى يتمكن الحجاج الكرام من الوصول إلى
حافالتهم في الميقات ،وكذلك تطبيق توحيد إجراء الخدمات الميدانية من خالل (الموظف الشامل الميداني)
بدمج قطاع اإلسكان الميداني مع لجنة اإلشراف والمساندة وقطاع المغادرة مع إرشاد الحجاج التائهين مع
الشركات السياحية بمسمى قطاع الخدمات الميدانية لتجويد وتوحيد العمل الميداني ،وجميع هذه المحاور أدت
إلى السرعة في تقديم الخدمة واالنسيابية في أداء العمل.
* ذكرتم أن هناك بعض المعوقات التي واجهتموها في بداية الموسم نتيجة عدم التعود على منهجية العمل
الجديدة ،فلماذا ال يتم تدريب العاملين على آليات العمل قبل بداية الموسم؟
** طبقت المؤسسة ذلك بالفعل ،وهناك قطاع خاص بالتدريب والتطوير يشرف عليه نائب رئيس مجلس
اإلدارة محمد علي بن إسماعيل مصلوخ ،ويعمل هذا القطاع على تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل
فضال عن الندوات التثقيفية وفق برنامج مح دد ال يستثني أحدا بما فيهم أعضاء مجلس اإلدارة وقيادات
المؤسسة من خالل ثالثة برامج عمل لقطاع التدريب والتوظيف تشمل الدورات التدريبية الخاصة بالقيادة
العليا من السادة أعضاء مجلس اإلدارة وقيادات المؤسسة الدائمة ،وأيضا الدورات التدريبية المتعلقة بالنواحي
التشغيلية في أعمال موسم الحج خاصة المستجد منها ،فضال عن الندوات التوعوية والتثقيفية.
* كم عدد الدورات التدريبية وورش العمل والندوات واللقاءات التي نظمتها مؤسسة األدالء للعاملين الدائمين
والموسميين؟
**نظمت المؤسسة في هذا العام ( )22دورة تدريبية وتسع ورش عمل وتدريب متخصصة وسبع ندوات
ولقاءات ،فضال عن برامج التدريب على رأس العمل وتغطي هذه البرامج جميع العاملين بالمؤسسة الدائمين
والموسميين وهو ما ساهم بشكل مباشر في سرعة التأقلم مع المنهجية الجديدة ،كما أن المعوقات التي ذكرتها
سرعان ما تم تفاديها والتعامل معها ميدانيا وقد ذكرتها هنا للتأكيد على حرص المؤسسة على توضيح جميع
األمور بشفافية تامة وهو ما ينعكس علينا لتطوير أعمالنا وعدم الوقوف عند حد معين بخدمة الحجاج الكرام.
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*ما الهدف من مشروع تطوير مكاتب الخدمة الميدانية؟
**شرعت المؤسسة األهلية لألدالء بوضع خطة على مرحلتين لتنفيذ مشروع تطوير جميع مكاتب الخدمة
الميدانية ،استجابة لتوجيهات سمو أمير المنطقة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة وبمتابعة وزير الحج،
بهدف توفير بيئة عمل ذات سمات حضارية تعكس الجهود المقدمة لضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام
وزوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة والسالم وتم بفضل اهلل االنتهاء من المرحلة التطويرية األولى والتي
شملت مكاتب (مصر ،السودان ،بالد الشام ،المغرب العربي ،نيجيريا) وجهزت بأثاث وأجهزة تقنية حديثة
إضافة إلى تطوير آليات العمل وتسخير التقنية بشكل كامل إلنهاء جميع إجراءات الحجاج الكرام وباشرت
هذه المكاتب أعمالها موسم حج هذا العام 3616هـ فيما سيتم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية لباقي المكاتب خالل
العام المقبل.
* وهل يؤدي قرار تقليص أعداد الحجاج هذا العام إلى انخفاض إيرادات المؤسسة ما يؤثر سلبا على الخدمة؟
**نعم يتسبب هذا التقليص في التأثير على انخفاض إيرادات المؤسسة أما من ناحية الخدمات المقدمة
لضيوف الرحمن لن يكون هناك تأثير سلبي بل على العكس فالخدمات في تطور ملموس وتقدم على أكمل
وجه بكوادر وطنية مؤهلة وتقنيات عالية بنتها المؤسسة على مدى عقد من الزمن.
*وكم عدد الحجاج المتوقع وصولهم إلى المدينة ،وكم عدد مكاتب وقطاعات المؤسسة وعدد الموظفين؟
** نتوقع أن يكون إجمالي عدد الحجاج الواصلين إلى المدينة المنورة في هذا العام خالل موسمي ما قبل
الحج وما بعده  382348261حاجا ،أما عدد مكاتب وقطاعات المؤسسة فهي  36مكتب خدمة ميدانية
و31مجالس وقطاع و 6مراكز استقبال ،ومثلها لإلرشاد ،فضال عن مقري المؤسسة الرئيسي والفرعي
وإداراتهما فيما يبلغ إجمالي العاملين في المؤسسة خالل هذا العام حوالي  1211موظف ،ما بين دائم
وموسمي باإلضافة إلى العاملين ضمن التعاقدات من مدخلي بيانات وخالفه ،نسأل اهلل أن يوفق الجميع
لإلخالص في العمل ل وجهه تعالى ،وأود التأكيد على أن المؤسسة األهلية لألدالء على العهد والوعد بأن تعمل
بكل طاقاتها البشرية والتقنية لراحة ضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام زوار مسجد نبيه عليه أفضل
الصالة والسالم تطلعا ألداء األمانة التي شرفها بها اهلل تعالى وتحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة لتوفير أفضل
الخدمات للحاج الكريم.
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“الهيئة” و“الحج” بالمدينة تناقشان تطوير التعاون في خدمة الحاج والزائر

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الشيخ سليمان بن سليم
العنزي بزيارة لسعادة مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي
وجرى خالل اللقاء مناقشة الموضوعات ذات االهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون في مجال خدمة الحاج والزائر في طيبة الطيبة
واالستفادة من المعطيات لتحقيق تطلعات والة االمر في سبيل راحة الحجاج والزوار وتوعيتهم وارشادهم ليقوموا بأداء نسكهم على
الوجه المطلوب و بما يعزز الدور الحقيقي الذي تقوم به بالد الحرمين الشريفين والرسالة السامية التي تسعى لنشرها  ،والمكانة التي
تحتلها في قلوب المسلمين في أنحاء المعمورة.
من جانبه اعرب فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة عن شكره لسعادة مدير عام فرع وزارة الحج على حسن االستقبال وكرم
الضيافة واكد فضيلته بان الهيئة في فرع المدينة المنور تعمل مع االدارت الحكومية األخرى ضمن منظومة متكاملة لخدمة الحجاج و
الزوار والقيام على راحتهم وتوجيههم.
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123حاجاً منومًا و 46حالة وفاة في مستشفيات المدينة

كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف حوالة ،عن أن عدد الحجاج المنومين في مستشفيات
المدينة حتى أمس األول بلغ  321حاجاً ،وعدد المتوفين  46حاجاً .وأوضح أن المؤسسة تقوم بمتابعة الحجاج المرضى
وذوي الحاجة والظروف الخاصة وإنهاء إجراءاتهم مراعاة لظروفهم ومتابعة أوضاع الحجاج عموما من خالل مكاتب
الخدمة الميدانية وقطاعات المؤسسة ومن بينها مكتب الرعاية الصحية الذي يعنى بخدمة الحجاج المنومين بالمستشفيات
ومتابعة حاالتهم وإنهاء إجراءات من يتوفاه اهلل بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ومكاتب شؤون الحجاج «بعثات الحج».
جاء ذلك خالل زيارته أمس األول ،للحجاج المنومين بمستشفى الملك فهد في المدينة المنورة ،يرافقه نائبه محمد علي
مصلوخ ،وعضو مجلس اإلدارة المهندس سمير كردي ،ورئيس مكتب الرعاية الصحية عالء بري.ونوه الدكتور حوالة
بالخدمات التي تقدمها الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة لضيوف الرحمن زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة
والسالم .من جهتهم ،عبر الحجاج المرضى عن بالغ شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين على توفير
وتيسير سبل أداء فريضتهم وشكرهم وتقديرهم للرعاية الطبية والعالجية التي أحيطوا بها منذ قدومهم إلى المملكة.
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برعع مليون حءج يغءدبرون المدينة المنوبرة

المتابعة الميدانية لحركة الحجيج

المدينة المنورة  -خالد الزايدي

تابع صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة ووكيل وزارة الحج
حاتم قاضي عمليات استقبال ومغادرة الحجاج من والى المدينة المنورة خالل أيام ذروة حركة الحجيج بالمدينة المنورة حيث
حققت حركة االستقبال والمغادرة لقرابة ربع مليون حاج في أيام  26و 22و3611/33/24ه نجاحاً مميزاً ،وقد استنفرت
المؤسسة األهلية لألدالء كل طاقاتها وجهودها البشرية والتقنية وتواجد رئيس األدالء الدكتور يوسف حوالة ونائبه ومساعديه
وأعضاء مجلس اإلدارة بالميدان ،وذلك للتأكد من سير العمل على أكمل وجه وتوفير الخدمة الالئقة بضيف الرحمن ،فيما
سجلت مراكز االستقبال ومكاتب الخدمة الميدانية وقطاعات المؤسسة األخرى استنفار كامل طاقاتها على مدى ثالثة أيام
الستقبال  313131حاجاً من ضيوف الرحمن زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة والسالم والعمل على راحتهم وتفويجهم
إلى م ساكنهم بكل يسر وسهولة ومن دون أي تأخير وقد حققت نجاحاً قياساً وجاهزية مميزة بشكل متزامن مع إنهاء إجراءات
توديع  324412حاجاً إلى مكة المكرمة .وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة محمد بن عبداهلل بصراوي أن مجموع حركة
الحجاج ما بين استقبال وتوديع بلغ ( )223ألف و( )634حاجاً مبيناً أن جميع قيادات المؤسسة والعاملين فيها كانوا بالميدان
لخدمة الحجاج من خالل مرافق المؤسسة والمتمثلة بأربعة عشر مكتب خدمة ميدانية وعشرة مجالس وقطاع وأربعة مراكز
استقبال وأربعة مراكز إرشاد فضالً عن مقري المؤسسة الرئيسي والفرعي وإداراتهما فيما بلغ اجمالي العاملين بالمؤسسة
نحو  1آالف وخمسمائة موظف ما بين دائم وموسمي إضافة إلى العاملين ضمن التعاقدات من مدخلي بيانات وخالفه مضيفاً
أن حركة الحجاج سارت بشكل جيد من دون اللجوء للخطة البديلة التي عادة ما تعدها المؤسسة في حال استجد أي طارئ.

األدالء في موقع التفويج
11

وصول مليون و 022ألف حءج والمراقبة تضبط «»44حملة وهمية

قاضي متحدثاً للصحفيين

مكة المكرمة  -جمعان الكناني

كشف وكيل وزابرة الحج لشؤون الحج والمتحدث الرسمي للوزابرة حءتم عن حسن قءضي عن وصول مليون و 022ألف
حءج إلى المملكة مشيراً إلى أن مليون حءج وصلوا إلى مكة المكرمة و 022ألف وصلوا الى المدينة المنوبرة مشيرا إلى أن
آخر يوم الستقبءل الحجءج من خءبرج المملكة هو في اليوم الراعع من ذي الحجة.
وأكد قءضي عأن وزابرة الحج وعءلتاءون مع شرطة منطقة مكة المكرمة ضبطت  44حملة حج وهمية عمنطقة مكة المكرمة
خالل االيءم المءضية مؤكدا عءن هنءك  020حمله حج نظءمية ومرخصة لاءم 4444ه وهي تانى عحج المواطن والمقيم
واضءف قءضي عأن الوزابرة قد نجحت في حج منخفض التكءليف وعرنءمج يستوعب من  40الى  41الف حءج وهذا يسءعد
علي ضبط االساءبر
وعين قءضي عءن جءبري التوساة في عدد من المخيمءت التي مسءحتهء صغيرة وذلك عاد خروج الدوائر الحكومية من مشار
منى الى المقر الجديد للدوائر الحكومية.
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)(123حءجءً منومءً و ( )44متوفى عمستشفيءت المدينة  -زابرهم برئيس األدال

محمد بصراوي  -ادارة االعالم  -االدالء

اوضح الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لالدالء ان المؤسسة تقوم بمتابعة الحجاج
المرضى وذوي الحاجة والظروف الخاصة وإنهاء إجراءاتهم مراعاة لظروفهم ومتابعة أوضاع الحجاج عموما من خالل
مكاتب الخدمة ال ميدانية وقطاعات المؤسسة ومن بينها مكتب الرعاية الصحية الذي يعنى بخدمة الحجاج المنومين
بالمستشفيات ومتابعة حاالتهم وانهاء اجراءات من يتوفاه اهلل بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ومكاتب شؤون الحجاج (
بعثات الحج ) مبيناً أن عدد الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة حتى يوم االثنين  2ذو الحجة ( )321حاجاً وأن عدد
المتوفين من الحجاج ( )46حاجاً رحمهم اهلل جاء ذلك خالل زيارة الدكتور حوالة للحجاج المنومين بمستشفى الملك فهد
بالمدينة المنورة ،يرافقه نائبه محمد علي بن إسماعيل مصلوخ وعضو مجلس االدارة المهندس سمير كردي ورئيس مكتب
الرعاية الصحية عالء بري.
هذا وقد نوه الدكتور حوالة بالخدمات التي تقدمها الشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة لضيوف الرحمن زوار مسجد
نبيه عليه أفضل الصالة والسالم فيما عبر الحجاج المرضى عن بالغ شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده
األمين حفظهما اهلل على توفير وتيسير سبل أداء فريضتهم وشكرهم وتقديرهم للرعاية التي أحيطوا بها والتي امتدت لتشمل
المرضى الذين حظوا بالرعاية الطبية والعالجية منذ قدومهم.
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