الثالثاء  9محرم 5341هـ

1

لرياض  8محرم 5341هـ الموافق  55نوفمبر 3154م واس
رأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع ـ حفظه اهلل ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ،بعد ظهر اليوم االثنين ،في قصر اليمامة
بمدينة الرياض.
وأوضح معالي وزير الثقافة واإلعالم ،الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ،في بيانه لوكالة األنباء
السعودية ،عقب الجلسة ،أن مجلس الوزراء اطلع على تقرير عن مجريات األحداث وتطوراتها عربياً
وإقليميا ودولياً ،ورحب بزيارة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان للمملكة ،مؤكداً
عمق العالقات بين البلدين الشقيقين والعمل على تعزيزها في مختلف المجاالت.
وتطرق المجلس إلى الزيارة التي قام بها معالي وزير خارجية الواليات المتحدة األمريكية جون كيري،
للمملكة وما تم خاللها من بحث آلفاق التعاون بين البلدين ،وتطورات القضية الفلسطينية ،والوضع في
سوريا ،إضافة إلى مجمل األحداث اإلقليمية والدولية ،وموقف البلدين منها ،مجددا التأكيد على أن
العالقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية تقوم على االستقاللية
واالحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة ،والتعاون البناء في التعامل مع القضايا اإلقليمية والدولية
خدمة لألمن والسلم الدوليين.
كما شدد على حرص البلدين وبكل جدية وشفافية وثقة متبادلة على تلمس السبل الكفيلة بمعالجة تلك
القضايا.
و بين معاليه أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي ،منوهاً بانعقاد
عدد من المؤتمرات والنشاطات العلمية واالقتصادية في المملكة ،التي أقيمت تحت رعاية خادم الحرمين
الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه اهلل ـ  ،ومنها المؤتمر والمعرض الدولي السابع
عشر لالتحاد الدولي للطرق ،والمؤتمر السعودي الدولي الخامس لحاضنات التقنية وريادة األعمال
واالبتكار.
وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ،أن مجلس الوزراء بناءً على األمر السامي الكريم
رقم ( )165وتاريخ 5341/5/7هـ  ،اطلع على مشروعات أنظمة  ( :المرافعات الشرعية  ،والمرافعات
أمام ديوان المظالم  ،واإلجراءات الجزائية )  ،وبعد مناقشتها أصدر المجلس القرارات الالزمة حيالها
تمهيداً لرفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين  -أيده اهلل  -للتوجيه حولها بما يراه.
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المدينة المنورة  18محرم  5341هـ الموافق  55نوفمبر  3154م واس
رأس صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز  ،أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج
بالمنطقة في مكتب سموه باإلمارة اليوم اجتماع لجنة الحج بالمدينة المنورة المخصص الستعراض المؤشرات
واإلحصائيات والجهود المقدمة لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي والموضوعات ذات الصلة.
وفي بداية االجتماع أطلع سموه أعضاء اللجنة على برقية صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا المتضمنة شكر وتقدير المقام السامي على ما بُذل من جهود مميزة خالل موسم
الحج لهذا العام.
وأوضح مدير عام إدارة التطوير اإلداري سكرتير لجنة الحج بالمدينة المنورة سامي بن أحمد عيساوي أنه جرى خالل
االجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول األعمال  ،حيث شاهد سموه والحضور عرضاً قدمته
سكرتارية لجنة الحج بالمدينة المنورة تضمن إحصاءات ومؤشرات للخدمات المقدمة للحجاج والزوار منذبداية الموسم
وحتى اآلن إذ بلغ إجمالي الحجاج القادمين للمدينة المنورة  5314341حاجاً بما يمثل نسبة  %1437من الحجاج
القادمين للمملكة ،كما بلغ عدد المغادرين  5567378حاجا ،فيما يتبقى في المدينة المنورة حالياً  531835حاجاً ،الفتا
إلى أن يوم  31ذي القعدة قد سجل أعلى ذروة للحجاج المتبقين في المدينة المنورة حيث وصل العدد الى 333837
حاجًا ،كما بلغت ذروة إشغال المساكن والفنادق ما نسبته % .64
كما تضمن العرض بيان عـدد مراجعي المرافق الصحية إذ بلغ  453313حاجًا  ،ووصلت عدد العمليات الجراحية التي
أجريت للحجاج المنومين  111عمليات ما بين كبرى وصغرى ،كما تم فحص  53163سائقًا ضمن برنامج (يقظ) ،وبلغ
إجمالي عدد زوار معرض إدارة الشراكة في عمليات الحج (بنيان)  187355زائرًا وزائرة.
وبين سكرتير لجنة الحج أن عددًا من الجهات ذات العالقة باألعمال والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن زوار المسجد
النبوي قدمت عروضاً حول أعمالها خالل الموسم  ،موضحًا أنه تم في ختام االجتماع اتخاذ التوصيات والقرارات
الالزمة.
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99
المدينة المنورة  18محرم  5341هـ الموافق  55نوفمبر  3154م واس
يُعرف معرض " أسماء اهلل الحسنى " الذي تقيمه مجموعة سمايا القابضة بجوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة
المنورة ،ضمن فعاليات مناسبة المدينة المنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 3154م ،بأسماء اهلل الحسنى ودالالتها
وخصائصها وصفاتها ،وكيفية التعبد بها وثمراتها ،من خالل لوحات ومجسمات وعروض تعريفية وشاشات تتحدث عن
قدرة اهلل عز وجل في خلق الكون الخارجي والداخلي من البحار واألرض والحيوانات والفضاء وكل ما وجد على هذا
الكون.وأوضح مدير معرض أسماء اهلل الحسنى رجا بن عايش الجهني لوكالة األنباء السعودية أن المعرض وهو معرض
تعريفي دعوي تربوي تتعدد فعالياته تعريفا بأسماء اهلل الحسنى ،ودالالتها وخصائصها وصفاتها ،وكيفية التعبد بها ،يقع
على مساحة  5311متر مربع يضم  11لوحة خاصة بأسماء اهلل عز وجل بلغات متعددة ومترجم لشرح محتويات
المعرض وأربع شاشات عرض مرئية ،وقسم إلى ثالثة أقسام تحتوي على أسماء اهلل التي تورث المحبة والحياء والخوف
والخشية واإلجالل والتعظيم للمولى عز وجل.وبين الجهني أن المعرض يضم جناحاً خاصاً يُعرض موادا عن عظمة اهلل
عز وجل في الكون والعالم الفضائي ابتداء من األرض وتحديدا من المسجد النبوي الشريف إلى أعلى مسافة توصل إليها
اإلنسان بحساب السنة الضوئية  ،وذلك بطريقة فنية مشوقة عالية الجودة تأخذ من خاللها الزائر بشكل تخيلي في جولة
للفضاء الخارجي الذي يعمق في النفس المؤمنة عظمة الخالق جل جالله ،ويضم المعرض لوحات تعرض وصايا النبي
صلى اهلل عليه وسلم بأحاديث نبوية  ،مشيراً إلى أن إدارة المعرض خصصت موقعاً رسمياً للمعرض على الشبكة
العنكبوتية ليتسنى للزائر الكريم االطالع على محتويات معرض أسماء اهلل الحسنى.
وأشار مدير معرض أسماء اهلل الحسنى إلى أن إدارة المعرض خصصت موقعاً رسمياً للمعرض على الشبكة العنكبوتية
ليتسنى االطالع على محتويات المعرض.
ونوهت األستاذ المشارك في العقيدة واألديان بجامعة طيبة بالمدينة المنورة بسمة بنت أحمد جستنية بمضامين المعرض
قائلة إن الحديث عن أسماء اهلل الحسنى تحبه القلوب المؤمنة وتطمئن إليه النفوس الموقنة ،ومعرفة اهلل ومعرفة أسمائه
الحسنى وصفاته هي غاية ومطلب البرية وهي أفضل العلوم وأعالها ألن حياة اإلنسان بحياة قلبه وروحه وال حياة لقلبه
إال بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته واإلنابة إليه والطمأنينة بذكره سبحانه واألنس بقربه جال عاله  ،مضيفة إن اللذة التامة
والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة اهلل وتوحيده واألنس به والشوق إلى لقائه وال يسكن وال
يطمئن وال تقر عينه حتى يطمئن إلى إلهه وربه وسيده ومواله الذي ليس له من دونه من ولي وال شفيع.
واستطلعت " واس " آراء مجموعة من زوار المعرض من مختلف الجنسيات اإلسالمية حيث أجمعوا على اإلشادة
بالدالالت اإليمانية العظيمة لمضامين المعرض الذي يتناول أسماء اهلل الحسنى بصورة رائعة ومشوقة قريبة لألفئدة ،
مقدمين الشكر الخالص لكل من أسهم في إعداده في هذه البقعة الطاهرة التي شهدت انطالقة الثقافة اإلسالمية وتعاليم
الدين الحنيف إلى أقصى بقاع المعمورة.
وأعرب الزوار من ماليزيا والسودان واندونيسيا عن إعجابهم بما يضمه المعرض من لوحات تعريفية ودعوية تبرز
عظمة الخالق سبحانه وتعالى ،ولها مكانتها في العالم أجمع.
كما سجل زوار من مصر والهند وانجلترا إعجابهم بمعرض أسماء اهلل الحسنى وبكل محتوياته الفنية والتقنية التي تجدد
اإليمان في القلوب وتعلقها باهلل جل وعال ،وتوفر جميع الخدمات الدينية واألمنية والصحية واألجواء اإليمانية التي ال
توجد إال في هذا المكان الطاهر مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.
وعبر زوار باكستانيون عن الروحانية التي المست شغاف قلوبهم بعد تجولهم في أرجاء المعرض ،وحمدوا اهلل أن من
عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام في أجواء مفعمة باألمن والطمأنينة والراحة.
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المدينة المنورة  18محرم  5341هـ الموافق  55نوفمبر  3154م واس
أوشكت الخطة التشغيلية لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة الخاصة بمرحلة ما بعد الحج على
االكتمال ،مع دنو األيام األخيرة لعودة جميع حجاج بيت اهلل الحرام زوار المدينة المنورة إلى بلدانهم سالمين غانمين.
وتتوزع تلك الخطة على عدة خدمات تتوفر في المسجد النبوي الشريف  ،إال أن المظالت المنتشرة في الساحات تمثل
عامل طمأنينة للمصلين ،وتقيهم من أشعة الشمس والمطر ،فضال عن شكلها الجمالي الجذاب.
ويبلغ عدد تلك المظالت ( )311مظلة  ،يستفيد منها نحو ( )311ألف مصل ،وتغطي مساحة تقدر بنحو( )534ألف متر
مربع من الساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف من جهاته األربع ،فيما تتسع المظلة الواحدة لما يزيد على ()811
مصل.
وتم تظليل ستة مسارات في الجهة الجنوبية لساحة للمسجد ،ليسير تحتها الزوار والمصلون ،فيما تم صنع جميع المظالت
الموجودة خصيصاً ساحات المسجد النبوي الشريف على أحدث تقنية ،حيث خضعت لتجارب في بلد التصنيع واستفيد من
التجربة في المظالت التي قبلها التي تعمل بكفاءة جيدة منذ أن انتهت التوسعة.
وقد جرى تطوير المظالت الجديدة وأدخلت عليها تحسينات في شكلها ومادتها ومساحتها ،وصممت بارتفاعين مختلفين،
بحيث تعلو الواحدة األخرى على شكل مجموعات لتكون متداخلة فيما بينها ،فضالً على كونها تحجب الماء عن المصلين
حال نزول المطر ،وفي حال ارتفاع درجات الحرارة هناك مراوح الرذاذ الموجودة في ساحات المسجد النبوي ،وتشتمل
على ( )346مروحة  ،تحتوي كل مروحة على ( )56فتحة للرذاذ صممت بطريقة تمنع تساقط الماء عند إيقاف التشغيل،
إضافة إلى أن المراوح تدور بزاوية ( )581درجة وتتحرك المروحة دورة كاملة خالل ( )45ثانية.
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المدينة المنورة  99محرم  5341هـ الموافق  51نوفمبر  1954م واس
بلغ عدد الحجاج الذين قدموا للمدينة المنورة عبر مراكز ومحطات االستقبال  413حاجاً ,فيما
غادرها  13992حاجاً  ,بحسب وحدة التقارير واإلحصاءات بسكرتارية لجنة الحج بالمدينة
المنورة يوم أمس.
وبلغ إجمالي عدد الحجاج الذين قدموا للمدينة المنورة خالل موسم ما بعد الحج 144549
حاجاً ,وإجمالي المغادرين منها  341123حاجاً ,فيما تبقى  591131حاجاً.
وأحصى التقرير عدد الزوار الذين توافدوا يوم أمس على معرض الشراكة في أعمال الحج (
بنيان  ) 2الذي يقام في الناحية الغربية من الحرم النبوي إذ وصلوا إلى  51315زائراً وزائرة,
في حين بلغ إجمالي زوار المعرض خالل موسم الحج  291441زائراً وزائرة.
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وزير الحج يتفقد شركات نقل الحجاج غدًا
عبداهلل الدهاس  -مكة المكرمة
الثالثاء 1122/22/21
يتفقد معالي وزير الحج الدكتور بندر محمد حمزة حجار غدًا األربعاء مواقع شركات نقل الحجاج بمنطقة الشميسي .وقال أمين عام
النقابة العامة للسيارات والمتحدث الرسمي مروان بن رشاد زبيدي إن الجولة ستشمل مخزن الحافالت ومواقع آالت نظافة الحافالت
وقطع الغيار واإلدارة ،إلى جانب الوقوف على خطط الشركة التطويرية لثالث شركات نقل ،مشيرًا إلى أن الوزير سوف يطلع على
استعدادات شركات النقل لموسمي الحج والعمرة لهذا العام.

السديس يناقش ترجمة خطب الحرمين إلى اللغات العالمية
محمد رابع سليمان  -مكة المكرمة
الثالثاء 1122/22/21

ناقش الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس خالل اجتماعه مع
ممثلي جامعة اإلمام محمد بن سعود اإل سالمية ،بحضور نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتورمحمد بن ناصر
الخزيم ،مشروع الترجمة الفورية للخطب في الحرمين الشريفين بعدة لغات عالمية .ويأتى ذلك انطالقًا من اهتمام القيادة الرشيدة
بمشروع الترجمة.
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تدشين «استئناف المدينة» بـ  2دوائر خالل أسابيع
عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

كشف لـ«عكاظ» رئيس محكمة االستئناف في المدينة المنورة الشيخ سالم بن الحميدي العياد أن سبب تأخر
عمل محكمة االستئناف يعود إلجراءات عدة جهات كوزارتي المالية والعدل وجهات أخرى.
وأشار الحميدي إلى أن المحكمة التي ينتظر تدشينها األسابيع القليلة المقبلة هي عبارة عن ست دوائر قضائية
للنظر في القضايا المحالة من قبل المحاكم والمنظورة من قبل ثالثة قضاة في المحاكم العامة ،مبينا أن تلك
الدوائر تضم دائرة خماسية للنظر في قضايا القتل والقصاص والسرقة وغيرها من القضايا الجنائية،
ودائرتين حقوقيتين ،ومثلهما جزائية ثالثية ،باإلضافة إلى دائرة أحوال شخصية تنظر في الزواج وما يتعلق
به ،وقضايا القصر واألوقاف وكافة القضايا الشخصية.
وأوضح الحميدي أن الكوادر العاملة في المحكمة من القضاة والموظفين يبلغ عددهم أكثر من  531كادرا
منهم  31قاضيا و 511موظف ،فيما يبدأ العمل في المحكمة منتصف الشهر الجاري لتغطي خدماتها المدينة
المنورة ومحافظاتها.
وأضاف :تسهل المحكمة على أهالي منطقة المدينة المنورة عناء التنقل إلى محكمة استئناف مكة المكرمة،
الفتا إلى أن إنشاء محكمة استئناف في المدينة المنورة سيوفر الوقت ويؤدي إلى سرعة إنهاء قضايا
المواطنين والمقيمين ضمن منظومة متناغمة ومتكاتفة إلنجازها وفق التطلعات التي ينتظرها مجلس القضاء
األعلى ووزارة العدل في ظل حكومة خادم الحرمين التي تولي القضاء كل اهتمام وعناية ،مؤمال أن تكلل
الجهود التي يبذلونها بالتوفيق والنجاح.
فيما بين الشيخ العياد أن سبب تعطل مشروع المحكمة وتأخر عملها ألربع سنوات منذ إعتمادها يعود الى
عدم توفر المبنى المناسب ،فيما نفى ما تردد أن تكون المحكمة تستقبل المعامالت من المناطق المجاورة
كمنطقة حا ئل وتبوك ،مؤكدا أنه لن يتم إحالة أية معاملة الى محكمة مكة المكرمة بعد الخميس المقبل ،نظرا
لبدء أعمال المحكمة بشكل فعلي .يذكر أن محكمة االستئناف في المدينة المنورة تأتي ضمن مشروع الملك
عبداهلل لتطوير مرفق القضاء.
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«الدارة» ومركز بحوث المدينة يدشنان كتاب «نصيحة المشاور»
واس(المدينة المنورة)

يدشن مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز ،اليوم ،أحد إصدارات
المركز العلمية التاريخية عبارة عن كتاب بعنوان «نصيحة المشاور وتعزية المجاور» ،ضمن فعاليات
مناسبة اختيار المدينة المنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية لعام 5343هـ.
ويستهدف المركز من تدشين الكتاب الذي يبلغ عدد صفحاته  111صفحة إصدار مجموعة متميزة من الكتب،
دعما للمكتبة العلمية والتاريخية والتوثيقية للمدينة المنورة في هذه المناسبة.
ويعد الكتاب من المصادر المهمة لتاريخ المدينة في القرن السادس الهجري ،بجانب أنه تميز في أسلوب سرد
األحداث والتراجم ،حيث يختلف عن كل من سبقه من مؤرخي المدينة ،باإلضافة إلى استعراض جوانب
اجتماعية واقتصادية وثقافية وعلمية وعمرانية.
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عضو في البرلمان األوربي :زيارتي للمملكة صححت كثيراً من المعلومات المغلوطة

آنا غوميز في زيارتها لهيئة حقوق اإلنسان

الرياض  -نايف آل زاحم

أشادت السيدة آنا غوميز عضو البرلمان األوربي بما تشهده المملكة من تطورات كبيرة ومايتميز به المجتمع السعودي
من ثقافة وتطور ,وقالت إن زيارتها للسعودية قادتها للتعرف على الوضع الحقيقي الذي تعيشه وصححت كثيراً من
المعلومات المغلوطة ,التي يتم تناولها في بعض وسائل اإلعالم .والتقت السيدة آنا غوميز برئيس هيئة حقوق اإلنسان
الدكتور بندر بن محمد العيبان ,في مقر الهيئة أمس ,وجرى تبادل األحاديث الودية وبحث سبل التعاون المشترك ,وناقش
العيبان مع الضيفة تطورات حقوق اإلنسان ,وأكد أن ما تشهده المملكة من تطورات في مجال نشر ثقافة حقوق اإلنسان
يأتي بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبد العزيز -يحفظه اهلل ,-وأشار إلى أن الشريعة اإلسالمية حفظت
جميع الحقوق وكفلتها لجميع من يعيش على أرض المملكة ,واستعرض الجانبان تقرير المملكة المُقدم مؤخراً في مجلس
حقوق اإلنسان ,وما لقيه من إشادة دولية.
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إصابة مواطن و(جمل) بفيروس كورونا في محافظة جدة
الجزيرة  -أحمد القرني:
حرصا من وزارة الصحة على اطالع الجميع على مستجدات الوضع لفيروس كورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط
التنفسية  MERS-CoVوإيماء لبيان وزارة الصحة السابق ،بخصوص تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في محافظة جدة
لمواطن يبلغ من العمر ( )34سنة ،الذي ال يزال يتلقى العالج في أحد مستشفيات المحافظة ،وضمن أعمال التقصي الوبائي
الذي تقوم به الوزارة بشكل علمي ومنهجي فقد قامت الوزارة بفحص المخالطين للمصاب وفقا للمعايير العلمية المتبعة ،كما
قامت الوزارة ضمن سعيها لمعرفة وتقصي مصدر العدوى بأخذ عينات من البيئة المحيطة بالمريض ،بما في ذلك مجموعة من
الجمال في حظيرة تابعة للمريض ،وقد اتضح إيجابية حدى الجمال للفحوصات المخبرية المبدئية للفيروس.
وتعمل الوزارة حاليا وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات العلمية لتأكيد الفحوصات وعزل الفيروس ومقارنته من ناحية
التركيب الجيني مع فيروس المريض ،وفي حال ثبوت تطابق الفيروس المصاب به المريض والجمل فإن ذلك يكتشف ألول
مرة على مستوى العالم ،ويعتبر فتح في معرفة مصدر هذا الفيروس وسيساهم -بإذن اهلل -في معرفة العالم لوبائية المرض
وطرق انتقاله.
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أطباء طيبة تسير عياداتها المتنقلة في احياء المدينة المنورة

.
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m-basr@adilla.com.sa
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