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الرياض  60محرم  5341هـ الموافق  60نوفمبر  3654م واس
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود  -حفظه اهلل  -أمره
الكريم بعرض نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام المرافعات الشرعية ونظام
اإلجراءات الجزائية على مجلس الوزراء يوم االثنين القادم  8محرم 5341هـ لمناقشتها
وإقرارها والرفع لمقامه الكريم العتمادها .بعد أن تمت دراسة هذه األنظمة من الجهات
المختصة وإنهائها بناءً على توجيهه الكريم  -أيده اهلل- .
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المدينة المنورة  60محرم  5341هـ الموافق  60نوفمبر  3654م واس
يستمر معرض إدارة الشراكة في عمليات الحج" بنيان " في دورته السادسة المقام بجوار المسجد النبوي الشريف من
الواجهة الجنوبية في استقبال زائريه حتى العاشر من الشهر الجاري  ،بعد أن تم تمديد أعمال المعرض وسط النجاح
المتزايد واإلقبال الالفت من زواره الذين يبلغ معدلهم يوميًا أكثر من 666ر 56زائر وزائرة.
ويجسّد البرنامج الذي تنظمه جامعة طيبة بإشراف من إمارة منطقة المدينة المنورة دور المملكة في خدمة حجاج بيت اهلل
الحرام زوار المسجد النبوي من خالل مشاركة أكثر من  36جهة حكومية وأهلية وأكاديمية وبحثية وخيرية وتطوعية
ذات عالقة بأعمال الحج في المدينة المنورة.
ويهدف البرنامج إلى إبراز الجهود الكبيرة لحكومة خادم الحرمين الشريفين المقدمة لضيوف الرحمن وزوار مسجد
المصطفى صلى اهلل عليه وسلم  ،وتأصيل مفهوم الشراكة بين الجهات العاملة بالحج في منظومة أعمال تنسيقية تكاملية
للتطوير واالرتقاء بأعمال الحج وتقديم خدمات مباشرة وفورية للحجاج وزوار المعرض.
ويهدف 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  ،إضافة إلى 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.
وقُسمت الجهات المشاركة في المعرض إلى وحدات تضم كل وحدة عدداً من الجهات التي تقدم خدماتها للزوار من
ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي  ،منها 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  ،إضافة إلى صاالت العرض المرئي بالمعرض لإلجابة على العديد من االستفسارات التي
يسأل عنها الحجاج في مختلف النواحي الخدمية والمعلوماتية التي تتعلق بمناسك الحج والعمرة وآداب الزيارة واألماكن
التي يشرع زيارتها.
يذكر أن المعرض يستقبل زواره يوميًا من الساعة  0صباحاً حتى  53ظهراً ومن  1عصرًا إلى الساعة  56مساءً.
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المدينة المنورة  60محرم  5341هـ الموافق  60نوفمبر  3654م واس
وصلت الخطط التشغيلية للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة الخاصة برعاية ضيوف الرحمن في حج هذا
العام إلى مراحلها النهائية مع اقتراب األيام األخيرة لمغادرة آخر أفواج حجاج بيت اهلل الحرام زاروا المدينة المنورة
عائدين إلى أوطانهم بعد أن أتموا بفضل اهلل تعالى مناسك حجهم وأدوا الصالة في المسجد النبوي الشريف وتشرفوا
بالسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان اهلل عليهما.
وزاروا أبرز المعالم اإلسالمية والتاريخية واألثرية في طيبة الطيبة في أجواء من الراحة اإلطمئنان واألمن واألمان وفي
ظل الترتيبات والخدمات المقدمة لهم من كافة القطاعات المعنية بشؤونهم
وفي هذا الصدد تستمر صحة المدينة المنورة في تقديم أعلى مستوى من األداء للخدمات الصحية لضيوف الرحمن
وزوار المسجد النبوي الشريف وهم يغادرون طيبة الطيبة بعد أن أدوا مناسك الحج  ،عبر مستشفيات المنطقة ومراكزها
الصحية المنتشرة حول المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف وكوادرها الطبية التي تعنى بصحة وسالمة
الحجاج مع المتابعة والتأكد من الخدمات التي تؤدى لهم بالشكل المطلوب ،والتأكد من تطبيق الخطط التشغيلية لقطاعها
الحيوي.
وأكد مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الدكتور عبداهلل بن علي الطائفي أن هناك منظومة متكاملة من الخدمات تشمل
البرامج العالجية والوقائية واإلسعافية وتقديم الخدمات العالجية في المستشفيات والمراكز الصحية ومنافذ الدخول
ومناطق سكن الحجيج وعلى الطرق الرئيسية المحورية المؤدية من وإلى المدينة المنورة لتصبح خدمة طبية متكاملة.
ولفت النظر إلى أن البرامج العالجية تتمثل في استقبال جميع الحاالت المرضية واإلسعافية المحولة إلى المستشفيات
المحددة العاملة بالحج وتوفير الخدمات الضرورية من حيث التشخيص والعالج والتنويم إذا دعت الضرورة بما فيها
إجراء العمليات الجراحية وغيرها  ،فيما يتم من خالل البرامج الوقائية إعداد خطة عمل وقائية شاملة لبرامج الوقاية من
األمراض المعدية والوبائية وتلقي الخدمة ومقدميها على السواء وأماكن التجمعات السكانية العامة ،أما البرامج اإلسعافية
فيتم بموجبها إعداد خطط إجرائية لمواجهة الحاالت الطارئة واإلسعافية وخطط الكوارث واإلخالءات الطبية.
//يتبع//
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وبين أن من أهم متطلبات التكامل لصحة المدينة مع الجهات ذات العالقة للعمل المشترك في الحج هي التعاون والتنسيق
المستمر مع إمارة منطقة المدينة المنورة ممثلة بسكرتارية لجنة الحج ووزارة الحج وهيئة تطوير المدينة المنورة وهيئة
الهالل األحمر السعودي والمستشفيات الخاصة والقطاعات الحكومية األخرى ( المستشفى العسكري  -مركز صحي قوى
األمن  -مركز صحي الحرس الوطني ) والمؤسسة األهلية لألدالء.
وأكد األخذ في االعتبار المراكز الصحية ( الموسمية والدائمة ) ومدى مساهمتها في احتواء أعداد المراجعين وخدمات
المستشفيات التخصصية المتمثلة في تشغيل المراكز الصحية الموسمية والدائمة بالمنطقة المركزية حول المسجد النبوي
وهي مركز صحي باب السالم الموسمي ومركز صحي باب المجيدى الموسمي ومركز صحي باب جبريل ومركز
صحي باب الرحمة وعيادة ضيوف خادم الحرمين الشريفين.
وأبان أن المستشفيات العاملة في تنفيذ خطة الحج الصحية تقدم خدماتها الطبية المميزة لضيوف الرحمن في دعم
مستشفيات الملك فهد واألنصار وأحد والميقات وينبع وبدر وخيبر والحناكية ووادي الفرع والحمنة بالقوى الفنية المهنية
المميزة في جميع التخصصات من خارج المملكة وداخلها لتسهيل أداء فريضة الحج للمرضى المنومين في أقسام العناية
المركزة ومرافقتهم ونقلهم للمشاعر المقدسة بالتعاون مع الهالل األحمر وبعثات الحج الطبية األجنبية والمؤسسة األهلية
لإلدالء وصحة العاصمة المقدسة ،وعمل دورات تدريبية للفنيين واألطباء في أقسام العنايات المركزة وأقسام اإلنعاش
القلبي الرئوي.
وأفاد الدكتور الطائفي أن المؤشرات الرئيسية لقياس األداء بأعمال الحج ترتكز على إجمالي الحجاج القادمين وزيارات
المراجعين الحجاج للمرافق الصحية والمرضى المنومين في المنشآت الصحية العاملة بالحج ومتوسط إشغال األسرة
التراكمي والتطعيم ضد األمراض الوبائية ( الحمى المخية الشوكية ) واإلصحاح البيئي( محالت تداول األغذية )
والعمليات الجراحية والغسيل الدموي وعدد الوفيات والحاالت اإلسعافية وأسرة المالحظة بالمراكز الصحية وعدد حاالت
الدخول بالمستشفيات وتصاريح البعثات الطبية األجنبية والتوعية الصحية واإلصحاح البيئي من كشف وفحص لمياه
الشرب والخزانات وأعمال الرش والتطهير والمختبر المرجعي وعدد العينات المفحوصة.
وخلص إلى أن هناك حرصا في تقديم الخدمات اإلسعافية وعمليات النقل الطبي اإلسعافي التي تتطلب التعامل السليم مع
الحوادث والكوارث حسب األسس العلمية والعملية السليمة لتقديم أفضل الخدمات اإلسعافية لضيوف الرحمن بالتعاون
والتنسيق المشترك بين صحة المدينة وهيئة الهالل األحمر السعودي لتحري السرعة والدقة في تطبيق خطط اإلخالء
الطبي وتحديد دور ومهام الجهات المشاركة.
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المدينة المنورة  60محرم  5341هـ الموافق  60نوفمبر  3654م واس
بلغ عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة عبر مراكز ومحطات االستقبال  58685حاجاً  ،فيما غادرها  45680حاجا ،
وفقا إلحصائية أعدتها وحدة التقارير واإلحصاءات بسكرتارية لجنة الحج بالمدينة المنورة بوم أمس.
وبلغ إجمالي قدوم الحجاج للمدينة المنورة خالل موسم ما بعد الحج  150035حاجاً  ،وإجمالي الحجاج المغادرين من
المدينة المنورة  403303حاجاً  ،وإجمالي الحجاج المتبقين بالمدينة المنورة  518438حاجاً لتبلغ الطاقة االستيعابية
للمساكن %.36
وأبرز التقرير عدد زوار معرض الشراكة في أعمال الحج "بنيان  "0ليوم أمس ليصل إلى  53333زائراً وزائرة
ليتجاوز العدد اإلجمالي لزوار المعرض ألـ  113ألف زائر.

6

وفاة  5وإصابة  9في حادث بـ “خليل المدينة” واإلسعاف الجوي ينقذ المصابين
حسين بختاور  -المدينة
األحد 3102/00/01

لقي « »٥أشخاص مصرعهم وأصيب « »٩آخرون في حادث مروري مروع صباح يوم أمس السبت وذلك في طريق
الخليل المؤدي إلى منتزه البيضاء بالمدينة ،وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهالل األحمر بمنطقة المدينة محمود محمد خياط
لـ»المدينة» إنه ورد بالغ لغرفة العمليات عن وقوع حادث التصادم صباح يوم السبت وعلى الفور توجهت فرقتان ميدك
و 00فرقة إسعافية أرضية باإلضافة إلى اإلسعاف الجوي إلى موقع الحادث وهو عبارة عن تصادم باص مع  2سيارات
أخرى بالخليل بعد نقطة الضبط األمني ،وباشرت على الفور الفرق اإلسعافية واإلسعاف الجوي وفرقتان من الميدك
الحادث .ونتج عنه  ٥وفيات و  ٩إصابات صنفت ما بين الخطرة والمتوسطة ونقل اإلسعاف الجوي حالتين منها ،فيما تم
نقل سبع إصابات بسيارات اإلسعاف لمستشفى الملك فهد بالمدينة .تابع الحادث مدير عام اإلدارة سعود محمد مشرف
ومدير الشؤون الفنية سلطان العمودي .
من جانبهم أشار شهود عيان إلى تواجد عدد من الحجاج من الجنسية الباكستانية في منتزه البيضاء عند وادي معروف»
بوادي الجن» حيث يعتقد أن فيه ظاهرة ما تسمى بوادي الجن بالمدينة المنورة وذلك بالمنتزه البري (البيضاء) ،إذ تتوافد
إليه مجموعة من الزوار ومن بعض الحجاج ممن نقلوا هذه الشائعة لبالدهم من الحجاج الباكستانيين واإلندونيسيين ،وكذلك
من المقيمين بالمدينة المنورة حتى وصل األمر ألهاليها إذ يتجه هؤالء للمنتزه البري ليس بقصد التنفس والتنزه كما هو
معروف دائمًا ،وإنما لمشاهدة موقع معيّن وهو منحدر بين الخط المؤدي للبيضاء والقادم من البيضاء ،هناك منخفض
منحدر تقف به أي سيارة وباتجاه معاكس تتحرك هذه السيارة دون قائد يقودها ودون تدوير «ماطور» السيارة ويشاهد
الجميع السيارة وهي تتحرك للخلف أو لألمام وتمر على المرتفع ،وتستمر في الحركة الجاذبية حتى سرعة  01كيلو في
الساعة حسب عداد السيارة ،وليست سيارة من الحجم الصغير فقط وإنما سيارات من نوع ثقيل مثل الجمس والحافالت،
وأشارت المصادر إلى أن ثالثة من الحجاج توفوا على الفور حيث تواجدت فرق طوارئ فرع وزارة الحج بالمدينة
المنورة لمتابعة حالتهم واستكمال إجراءاتهم النظامية.
يذكر أن طريق الخليل اليزال يحصد األروح نظرًا ألنه طريق باتجاه واحد ويعتبر الطريق الوحيد المؤدي إلى أكبر منتزه
بري في المدينة وهو منتزه «البيضاء».
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نائب أمير الرياض يقف على أحداث منفوحة للسيطرة على المخالفين
واجهوا رجال األمن بالعصي واألسلحة البيضاء
جابر المالكي  -الرياض
األحد 3102/00/01

وقف نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي األمير تركي بن عبداهلل بن عبد العزيز مساء امس من خالل االشراف على
عمليات للسيطرة على تجمع المخالفين بحي منفوحة .وسيطرت األجهزة األمنية المختصة بشرطة منطقة الرياض على أعمال شغب
وفوضى أثارها تجمع للعمالة األثيوبية داخل حي منفوحة جنوب العاصمة .وباشر مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود الهالل
وعدد من القيادات االمنية بمدينة الرياض الحدث من خالل التوجيهات الميدانية الفراد قوات األمن الذين بذلوا جهودا جبارة في صد
مثيري الفوضى .وبدورها أغلقت الجهات االمنية ممثلة بقوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة والدوريات مداخل ومخارج الحي
للسيطرة على عمليات الفوضى والقبض على مثيريها ..وتمكنت من القبض على اعداد كبيرة منهم وحاول عدد من المقبوض عليهم
مواجهة رجال األمن بالعصي واألسلحة البيضاء .وقامت العمالة مساء أمس بتكسير السيارات داخل الحي وبعض المتاجر التي كانت
مغلقة واإلشارات المرورية واللوحات اإلرشادية والتعدي على بعض المارة من جنسيات مختلفة ،حيث أصيبت امرأة وطفلتها كانت
تسير بالشارع ،فيما أصيب عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات طفيفة جراء الحجارة التي كانت تقذف بشكل عشوائي بالشارع.
وقال عدد من شهود العيان في الموقع :ان االثيوبيين تسببوا في أحداث هلع بين المواطنين والمقيمين وتسببوا في تعطيل الحركة
المرورية وتكسير بعض السيارات داخل الحي .وبدورها نجحت دوريات مرور منطقة الرياض من تنظيم الحركة المرورية والمساهمة
في إغالق المداخل والمخارج المؤدية للحي
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تعليم الم ينة ي شن «مجتمع بال أمية»

سامي المغامسي (الم ينة المنورة)

أطلق مدير عام التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر عبداهلل العبدالكريم مؤخرا الموقع الخاص
ببرنامج مجتمع بال أمية ،وحضر التدشين كل من مدير إدارة تعليم الكبار قاسم البليهشي ومدير إدارة
العالقات العامة كمال سيامك ومدير إدارة اإلعالم التربوي عمر البرناوي والمعلم ببرنامج مجتمع بال أمية
شكري أحمد بخاري.
من جهته ،أوضح مدير إدارة تعليم الكبار قاسم البليهشي أن هذا الموقع دشن ليتم ربطه بموقع اإلدارة العامة
لتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم بهدف االطالع المباشر على آخر التعاميم والنشرات الخاصة بالبرنامج
وبالتالي االستفادة من كل ما هو جديد حول هذا المشروع الوطني الهام كما يمكن من خالله االستفادة من
الدروس النموذجية التي ترفع عليه والتعرف على الطرق الحديثة للتدريس ،وأضاف البليهشي أن هذه البوابة
سوف تحقق التواصل بين معلمي تعليم الكبار بالمنطقة وتبادل الخبرات والتجارب وشرح آليات إدخال
األسماء والبيانات الخاصة بالدارسين وفق برنامج نور.
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نظام المرافعات أمام ديوان المظالم :إلزام الوزراء تنفيذ األدحكام
متابعة :ع نان الشبراوي

كشفت لـ«عكاظ» مصادر موثوقة أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي يعرض غدا على مجلس
الوزراء يتضمن مواد واقتراحات جديدة منها إبالغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة لحضور الجلسات
القضائية المقامة على أجهزة الدولة ،كما أشرك النظام وزارة الخدمة المدنية بحضورها الجلسات إذا كانت
الدعوى من الدعاوى المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
وتضمنت الصيغة التنفيذية الجديدة لألحكام الصادرة ضد جهة اإلدارة ،ولألحكام الصادرة في الدعاوى
التأديبية عبارة هي( :على الوزراء ورؤساء األجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه فيما
تكون األحكام الصادرة بفصل موظفي المرتبة (الرابعة عشرة) فما فوقها أو ما يعادلها تنفذ بعد تصديق الملك
عليها).
وعالجت مواد النظام عددا من المواد التي تتعلق باالختصاص المكاني للمحكمة ورفع الدعوى وقيدها ورفع
الدعوى التأديبية والنظر في الدعوى والحكم فيها واألحكام الصادرة باإللغاء حجة على الكافة .واالعتراض
على األحكام واالستئناف أمام محاكم االستئناف اإلدارية واالعتراض أمام المحكمة اإلدارية العليا.
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119حالة وفاة بين الحجاج

1.2مليون زائر للم ينة المنورة في موسم الحج

هاني الحسيني

المدينة المنورة  -خالد الزايدي

بلغ اجمالي الحجاج الذين زاروا المدينة المنورة خالل حج هذا العام مليونا و( )348الفا و( )33حاجاً.
واوضح رئيس وحدة االحصاء والتقارير بالمؤسسة األهلية لألدالء هاني الحسيني أن عدد الحجاج الذين زاروا المدينة خالل
الموسم األول (ما قبل أداء المناسك) بلغ ( )811الفا و( )036حاجا فيما بلغ عددهم خالل الموسم الثاني (ما بعد أداء
المناسك) حتى مساء االربعاء ( )383الفا و( )533حاجاً بإجمالي بلغ مليونا و( )348الفا و( )33حاجاً خالل حج هذا العام
مضيفاً أن وحدة اإلحصاء والتقارير رصدت حتى تاريخه ( )550حالة وفاة بين الحجاج منهم ( )86في الموسم األول وقد
قامت المؤسسة بإنهاء اجراءات دفنهم بالتنسيق مع مكاتب شؤون حجاج بالدهم والجهات الرسمية بالمملكة فيما أرشدت
مراكز ارشاد الحجاج التائهين ( )53351حاجاً تائها منهم ( )0380حاجًا تائهاً خالل الموسم األول.
وأضاف أن برنامج وحدة االحصاء التقارير يعنى بإصدار اإلحصائيات اليومية عن حركة قدوم ومغادرة الحجاج الكرام في
المدينة المنورة ،ونشرها عبر موقع المؤسسة على االنترنت  (http://adilla.com.sa/home/),وتزويد الجهات ذات
العالقة بنسخة إلكترونية (أو ورقية ) منها ،الفتاً إلى أن االحصائية اليومية تتضمن عدد الحجاج القادمين ،والمغادرين،
والمرضى ،والمتوفين ،والتائهين ،وتصنيف االعداد حسب الجنسيات وأكثر خمس جنسيات متبقية بالمدينة باإلضافة إلى
مجموعة من المقارنات مع مواسم الحج الثالث السابقة.

وداع الحجاج
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خطة متكاملة ألمانة المدينة المنورة لرفع المخلفات من الشوارع
المدينة المنورة  -مروان قصاص:
توصلت أمانة المدينة المنورة من خالل فريق أزمة إلى حل لتوقف عمال النظافة عن ممارسة أعمالهم ونقل المخلفات التي
امتألت بها شوارع المدينة منذ يوم االثنين الماضي؛ إذ باشرت جميع الفرق العاملة في مجال النظافة مهامها مساء أمس
بنزولها للميدان.
هذا ،وقد أعدت أمانة المنطقة خطة متكاملة لرفع المخلفات بشكل مكثف ،وسيتم رفع تلك الكميات من النفايات خالل  32ساعة
الجدير بالذكر أن أمين المدينة المنورة وكبار المسؤولين تابعوا على مدار الساعة هذه المشكلة حتى توصلوا لحل مناسب.
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m-basr@adilla.com.sa
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