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وقف معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار على آخر االستعدادات و المجهودات واإلمكانات التي جندتها 
 .هـ، الذي صدرت التوجيهات السامية بانطالقته غرة صفر المقبل5341الوزارة استعدادًا لموسم العمرة لعام 

الستقبال طلبات تأشيرات العمرة وإصدارها والمرتبطة  وأعلن معاليه عن إنشاء الوزارة للشبكة اإللكترونية العالمية
بوزارة الداخلية ووزارة الخارجية وبقية الجهات الحكومية األخرى التي سيكون لها دورًا كبيرًا في متابعة األوضاع 

ا لتقديم النظامية لشركات ومؤسسات العمرة كما كان في الموسم الماضي وتحقيقها لالشتراطات والمتطلبات المحددة نظام
الخدمة بمشاركة شركات ومؤسسات العمرة التي تختص بتقديم الخدمات للمعتمرين تحت إشراف ومتابعة وزارة الحج 

  .من خالل المسار اإللكتروني للعمرة الذي يجري من خالله التحكم في ضوابط قدوم ومغادرة المعتمرين
ال بعد التأكد من وجود حزمة الخدمات الصحيحة الفعلية، وأكد معاليه أن وزارة الحج لن توافق على منح أي تأشيرة إ

منوهًا بإسهامات مركز معلومات العمرة في تيسير وضبط قدوم ماليين المعتمرين وخدمتهم من مختلف دول العالم بفضل 
دًا على تقديمه للخدمات اإللكترونية المتميزة لألفراد والقطاعات الحكومية والخاصة المعنية بشؤون المعتمرين، مشد

ضبط وزارة الحج للمغادرة النهائية للمعتمرين في مواعيدها المحددة من المنافذ التي وصلوا منها قضاًء على ظاهرة 
التخلف من خالل إنشاء نظام رقابي إلكتروني لمتابعة رحالت المغادرة بدءًا من تسجيل موعد المغادرة مرورًا بتجهيز 

فالت للمطار في األزمنة المحددة والمتوافقة مع موعد المغادرة المحدد في جدول المعتمرين للمغادرة وتفويجهم في الحا
  .الطيران المدني حتى مغادرتها الفعلية

وأشار إلى أنه سيكون هناك سجل إلكتروني لكل مرحلة من مراحل الرحلة، حيث يتضمن هذا النظام الربط اآللي بين 
مع الخطوط الجوية السعودية للحصول على جداول الرحالت المغادرة وبثها وزارة الحج والهيئة العامة للطيران المدني و

مباشرة إلى شركات ومؤسسات العمرة عبر مركز معلومات الحج والعمرة والتنسيق مع الطيران المدني لفرض ضمانات 
أن يالمس سقف أعداد  مالية وعقوبات رادعة على شركات النقل الجوي التي تخل بالتزاماتها تجاه نقل المعتمرين، متوقعًا

  .ماليين تقريبًا على مدة تسعة شهور 6المعتمرين خالل موسم العمرة الحالي الـ 
وكشف معالي وزير الحج أن خمسين شركة عمرة ستعمل في خدمة المعتمرين مما يسهم في تشغيل الفنادق والوحدات 

ًا إلى أن الوزارة اعتمدت التفويج اإللكتروني للحجاج في السكنية إلسكان المعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، الفت
  ".مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة واألمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة

وبين أنه لم يحدث أي تكدس للحجاج بالمطارين وال يسمح للحافالت التي تقلهم من مساكنهم بالخروج إلى المطار إال بعد 
من خلوه من الحجاج المغادرين وفق تسلسل الرحالت حتى ال يتكدسوا داخل صاالت المطار كما ستتواصل  التأكد

المساعي لتنقالت الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في راحة وأمان وعدم تعكر صفو تنقالتهم خالل أدائهم 
  .النسك

جتماعات التي تضم كبار مسؤولي الوزارة والجهات التابعة لها للتأكد وأفاد معاليه أن األيام القادمة ستشهد المزيد من اال
في هذا الصدد من رصد الطاقات المادية والبشرية واالرتقاء بالخدمات التي تقدم للمعتمرين تحقيقًا للتطلعات السامية 

في  -حفظهما اهلل  -األمين الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده 
مقدمة تلك الخدمات البرنامج اإللكتروني الخاص بالعمرة الذي يتم بموجبه متابعة الخدمات المقدمة للمعتمرين، حيث 

يرتبط بعدة جهات ذات العالقة مثل وزارة الحج ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية ومن مهامه إصدار التأشيرات 
عتمر ومقر سكنه ووسائل المواصالت وما يلزم من خدمات لمقارنتها مع عقود شركات ومتابعة جميع تنقالت الم

  .ومؤسسات العمرة سواًء من الداخل والخارج من خالل اللجان الرقابية المكلفة بذلك
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لى ووعد معالي وزير الحج بالمحاسبة الشديدة للشركات والمؤسسات المعنية في حالة أي قصور يقع للمعتمر منذ قدومه إ

األراضي المقدسة وحتى مغادرته إلى بالده سالمًا غانمًا إن شاء اهلل مشددًا على إلزام الوزارة هذا العام الوكالء من 
الخارج بتثبيت ملصق يتضمن أبرز عناصر حزم الخدمات على جواز سفر المعتمر بحيث يكون المعتمر على بينة من 

  .الوفاء بها بدون أدنى نقص هذه الخدمات التي يتم التعاقد بموجبها وضرورة
وأكد جاهزية شركات نقل الحجاج المنضوية تحت مظلة النقابة العامة للسيارات التي تشرف عليها وزارة الحج وذلك في 

هـ والتعرف على منجزاتها والخطط المستقبلية التي تسعى لتقديم أرقى 5341إطار استعداداتها لموسم حج هذا العام 
ج أثناء أدائهم لشعائرهم والتأكد من الوصول بالخدمة للمستوى الذي تتطلع إليه الوزارة في تقديم الخدمات لنقل الحجا

أرقى الخدمات لحجاج بيت اهلل الحرام إلى جانب رصد استعداد هذه الشركات للقيام بدورها بشكل جيد خالل موسم 
  .العمرة الذي سيبدأ بمشيئة اهلل شهر صفر المقبل

وشدد معالي وزير الحج على مؤسسات وشركات العمرة بضرورة االلتزام بالمتطلبات التشغيلية لموسم العمرة للعام 
الحالي والحصول على التصريح األمني من الجهة المختصة وتفعيلها من مركز المعلومات الوطني مؤكدًا على سداد ما 

وتقديم ما يثبت سدادها إضافة إلى أنه في حالة تغيير المديرين السابقين  على الشركة أو المؤسسة من مطالبات مالية للغير
وتعيين بديل عنهم يتطلب إرسال خطاب للوزارة لألدلة الجنائية مع إرفاق نسخة من بطاقة المدير الشخصية لما لوحظ 

ى تلك المؤسسات من كثير من شركات ومؤسسات العمرة بتغيير مكاتبها دون الرجوع إلى وزارة الحج وينبغي عل
إحضار شهادة من التأمينات االجتماعية مجددة إضافة إلى بيان بأسماء الموظفين المسجلين بها وتكون محدثة وأن يكون 

  .العدد بحسب ما هو مدون في استمارة التجديد
ت الوزارة العام إن هناك لجان من الوزارة أوكل إليها مباشرة تقويم أداء شركات العمرة ، حيث أصدر: "وقال معاليه 

الماضي أكثر من خمسة ماليين تأشيرة عمرة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العالقة من بينها وزارة الخارجية وسط 
االلتزام بالقضاء على ظاهرة التخلف في موسمي الحج والعمرة التي تعدها الدولة أزمة موسمية تتطلب تضافر الجـهود 

ذ تلزم الوزارة شركات العمرة بتقديم خدماتها وفقًا لتنظيم خدمات المعتمرين والئحته التنفيذية واإلمكانات كافة للحد منها إ
مع رصد أي قصور أو إخفاق من شركات ومؤسسات التفويج المرخص لها وإحالة المخالفات التي ترتكبها إلى لجنة 

  ".قانونية مختصة تقر العقوبات
كات العمرة إال بعد الوفاء بالتزامها في مجال ترحيل من قدموا عبر حمالتها وأكد معاليه عدم منح تأشيرات جديدة لشر

 43يومًا كحد أقصى بعد أن كانت مهلة بقائهم في السابق  53على أال تتجاوز مدة بقاء المعتمرين في أراضي المملكة 
  .يومًا
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 سم وا 3354نوفمبر  56هـ الموافق  5341محرم  54 نة المنورة المدي

تقلصت أعداد حجاج بيت اهلل الحرام القادمين إلى المدينة المنورة بعد إتمامهم مناسك الحج بشكل كبير خالل األيام 
بالمدينة  أدنى مستوياتها بوصول حاجين فقط إلى مراكز ومحطات استقبال الحجاج حيث سجلت حركة القدوم، األخيرة
حاجا عائدين إلى /  56363/فيما تسارعت حركة مغادرة الحجاج للمدينة المنورة حيث غادرها يوم أمس ، المنورة
 .بلدانهم

فقد بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين توافدوا على المدينة  ووفقا لوحدة اإلحصاءات والتقارير بسكرتارية لجنة الحج بالمنطقة
في حين تبقى بالمدينة ، حاجًا 645ألفا و  151فيما غادرها ، حاجًا  635ألفا و  145 لحج المنورة في موسم ما بعد ا

في المائة يوم /  6/ حجاج حيث سجلت الطاقة االستيعابية لمساكن الحجاج انخفاضًا الفتا لتبلغ  653ألفا و  33المنورة 
 .أمس

التي يقدمها موظفو القطاعات المعنية ( رشاد التائهينإ)وأحصى التقرير عدد الحجاج والزوار الذين استفادوا من خدمة 
فيما بلغت الحصيلة اإلجمالية للمستفيدين من ، حجاج  534بخدمة الحجاج في المسجد النبوي ومواقع الزيارة بواقع 

 .حاجًا/  554553/ خالل موسم الحج  الخدمة بالمدينة المنورة
 
 

  

 
م مؤخرا الموقع اإللكتروني لالحتفالية 3354دشنت األمانة العامة لمناسبة المدينة المنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية للعام 

 .بحلته الجديدة، حيث يتيح الموقع االطالع على الجهود المبذولة، والفعاليات المنعقدة، واألنشطة المختلفة
ع على الموقع بعدة لغات عالمية من بينها العربية واإلنجليزية والفرنسية واألردية والفارسية واإلندونيسية ويمكن االطال

كما يحتوي الموقع على تفاصيل عن جميع الفعاليات التي تقام مواكبة لهذه التظاهرة الثقافية اإلسالمية والجهات ، 
 .المشرفة عليها
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اليزال معرض مأرز اإليمان المقام بجوار مسجد قباء بالمدينة المنورة بعد أكثر من نصف عام من افتتاحه يلقى إقبااًل 
ويطلعهم على لوحات تعريفية ، وسلمالفتًا من المواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن زوار مدينة الرسول صلى اهلل عليه 

، واإلنجازات التاريخية والنبوية، ومجسمات عن المدينة المنورة والطراز الفريد لها في أحيائها ودروبها ومسالكها
والتوثيق العلمي لمعالم المدينة المنورة وتأكيد منزلتها عبر التاريخ وأهميتها وبناء ثقافة عامة عن فضائلها وبيان دور 

  .د النبوي في تاريخ المدينة النبويةالمسج
وفي هذا اإلطار رصدت وكالة األنباء السعودية آراء ومشاعر مرتادي المعرض تجاه مدينة الرسول عليه الصالة 

شدتني محتويات المعرض عن المدينة : حيث قال المواطن نايف سليمان الحرقان القادم من منطقة الرياض ، والسالم
إلظهارها المكانة اإليمانية لمدينة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ونزول " مواطن نزول الوحي "  المنورة وخاصًة جناح

وكيف كانت حالة رسولنا عليه الصالة والسالم ، جبريل عليه الصالة والسالم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وبينهما
  .عند نزول الوحي عليه

ر الشكر هلل أواًل بأن كتب لها حج البيت الحرام وزيارة المسجد النبوي والصالة وأزجت الزائرة نبوية فتح اهلل من مص
معربة كذلك عن شكرها لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود على الخدمات ، فيه

أضافت لقد أبهرني هذا و، والتسهيالت التي لمسها ضيوف الرحمن في كل مكان مقرونة بالمعاملة واألخالق الحسنة
ومكانتها العظيمة وفضائلها باإلضافة ، المعرض الجميل بكل ما يحتويه من معلومات عن المدينة المنورة قديمًا وحديثًا

إلى اللوحات التعريفية عن السيرة النبوية العطرة من خالل الخرائط والمجسمات التي تحكي تحركات النبي صلى اهلل 
وته في السلم والحرب عبر التاريخ اإلسالمي العظيم ، كما استوقفني الجناح الخاص بنزول عليه وسلم بداية من دع

  .جبريل عليه السالم على سيد البشر الذي يعد في نظري من أجمل محتويات وعروض مأرز اإليمان
ح كيف كانت وأعرب الزائر سعد مظهر عن سعادته بزيارة هذا المعرض الفريد من نوعه وما يضمه من معلومات توض

المدينة المنورة في السابق وما هي األحداث والوقائع التي حدثت فيها باإلضافة إلى اللوحات التعريفية عن تأسيس المدينة 
ثم بداية العهد النبوي والطريق الذي سلكه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من قباء إلى داخل المدينة المنورة وأبرز 

  .ت التي شهدتها المدينة في تلك الحقبة المباركةسماتها ومعالمها والتطورا
  //يتبع //
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كما أجمع مجموعة من الزوار من مختلف الجنسيات اإلسالمية على اإلشادة باإلرث الثقافي والعمراني للمدينة المنورة 

مأرز مشيرين إلى ما يضمه معرض ، من تاريخ هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم إليها وحتى عصرنا الحاضر 
 .اإليمان في هذا الجانب بتوثيق علمي فائق الجودة لمعالم المدينة المنورة وتأكيد منزلتها اإليمانية الرفيعة

وأوضح مدير مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة األمين العام لمناسبة المدينة المنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية 
وكالة األنباء السعودية أن المعرض الذي يقيمه المركز بإشراف دارة الدكتور صالح بن عبدالعزيز سالمة في تصريح ل

الملك عبدالعزيز وافتتحه صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس 
ثقافة اإلسالمية لعام بالتزامن مع انطالقة احتفائية اختيار المدينة المنورة عاصمة لل" حفظه اهلل"الوزراء وزير الدفاع 

يعرض صورًا ومجسمات عن المدينة في قديمها وحديثها من مختلف النواحي الدينية والسياسية واالقتصادية ، م3354
  .واالجتماعية والعمرانية

ويهدف إلى تعريف ، وبين الدكتور صالح أن معرض المدينة المنورة مأرز األيمان يشهد يوميا أكثر من ألف زائر
اإلرث الثقافي والعمراني للمدينة المنورة من تاريخ هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم إليها وحتى عصرنا زائريه ب

الحاضر وإبراز الجوانب الحضارية للمدينة المنورة والتوثيق العلمي لمعالمها وتأكيد منزلة المدينة المنورة عبر التاريخ 
  .المسجد النبوي الشريف في تاريخ المدينة المنورة وأهميتها وبناء ثقافة عامة عن فضائلها وبيان دور

وأفاد أن المعرض يتناول المدينة المنورة قديمًا وحديثًا من نواحي الحياة المختلفة وذلك من خالل لوحات ومجسمات 
وصور وتقنيات حديثة تحكي التاريخ اإلسالمي وتروي مالمحه عبر الحقب والعصور تسهم في تثقيف الزائرين 

ات طيبة عن المدينة المنورة من نواحي المكانة والفضائل واآلداب وتعرف بالسيرة النبوية العطرة وتحاكي بمعلوم
  .بخرائطه ومجسماته تحركات النبي صلى اهلل عليه وسلم في دعوته سلمه وحربه عبر التاريخ اإلسالمي

حيث ، اإليمان ينقسم إلى خمسة عشر قسمًا وأبان أمين عام المدينة المنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية أن معرض مأرز
يبدأ المعرض بقسم المدينة المنورة مأرز اإليمان وهو قسم ترحيبي يبين للزائر الكريم مكانة المدينة وعلو شأنها ومنزلتها 

  .فهي مأرز اإليمان وإليها يأوي وبها يكون وأي منزلة أعلى من هذه المنزلة
التاريخ ليصل إلى القسم الثاني المدينة المنورة المهاجر الذي يضم لوحة تبين  ويرحل المعرض بالزائر الكريم عبر

ويظهر فيها بناء المدينة ، خريطة المدينة زمن هجرة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تحيط بها الحرار من جهاتها الثالث
ألسماء دليل على شرف المسمى وللمدينة ولوحة تبين أسماء المدينة المنورة فكثرة ا، من الناحية الجغرافية والسكانية

ولوحة تبين مكانة أهل ، أسماء كثيرة اختيرت مجموعة منها وردت باآليات القرآنية الكريمة واألحاديث النبوية الصحيحة
  .بيعتي العقبة األولى والثانية وأسمائهم وأعدادهم وقبائلهم وفضلهم

فيتحدث عن مكانة أهل المدينة المنورة ومنزلتهم عبر التاريخ من خالل " وهو جناح فضل أهل المدينة " أما القسم الثالث 
لوحة تعرف بأهل الصفة وفضلهم وأسمائهم وبداية إسالم كل واحد منهم وعدد الروايات التي رواها كل منهم ومكان 

بتفاصيل أنسابهم  ولوحة أخرى تبين قبائل األوس والخزرج، وعدد الشهداء منهم وغير ذلك، إقامتهم في المسجد النبوي
وكذلك لوحة المؤاخاة وهي تبين ، وبيان مكان هذه القبيلة في المدينة المنورة، وأسماء أبرز الصحابة في كل قبيلة وفرع

أسماء الصحابة الذين آخي بينهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من المهاجرين واألنصار وبيان فضل هذه المؤاخاة في 
  .بيان المجتمع المسلم

ويضم القسم الرابع من المعرض جناح مواطن نزول الوحي وهو من األقسام الهامة إذ به تظهر المكانة اإليمانية لمدينة 
ويضم ، رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهي من أكثر األماكن في الدنيا التي نزل عليها جبريل عليه الصالة والسالم

مواطن نزول الوحي بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومواطن  خرائط تبين مواطن نزول الوحي بمكة المكرمة و
 .نزول الوحي بالمدينة المنورة ودراسة تبين أحوال سيد الخلق صلى اهلل عليه وسلم عند نزول الوحي عليه

" شدون المدينة المنورة والخلفاء الرا" و يظهر القسم الخامس من المعرض الدور الحضاري للمدينة المنورة وهو بعنوان 
ولوحة تبين فضل الخلفاء الراشدين ، ويضم لوحة تبين الفتوحات التي حصلت في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين

  .ولوحة أخرى تبين اإلنجازات التي قام بها كل واحد من الخلفاء الراشدين في المجاالت المالية واإلدارية والعمرانية
  //يتبع //
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ويتناول من خالل لوحة ، لضوء على الدور العلمي للمدينة المنورة عبر العصورأما القسم السادس من المعرض فيسلط ا
ولوحة ، وهي مكتبات عامة تزخر بآالف المخطوطات والكتب العلمية النادرة، المكتبات الموقوفة بالمدينة المنورة

فهد لطباعة المصحف الشريف  الجامعات بالمدينة المنورة وتبين بالصور أسماء الجامعات بالمدينة المنورة ومجمع الملك
ولوحة تبين المكانة العلمية الرائدة ، الذي يعد المجمع الوحيد بالعالم الذي يعتني بالقرآن الكريم طباعة وترجمة ودراسة

 .للمدينة المنورة
 

في حين يركز القسم ، ور الدعوي والسياسي للمدينة المنورة من منطلق الدعوة ونشر اإلسالم ويكمل القسم السابع الد
الثامن على قدسية المدينة وحرمتها إلى جانب ما استقرت عليه المدينة المنورة في أخر العهد النبوي من خالل خريطة 

  .والجوانب الحضارية للمدينة المنورة والتوزعات السكانية لقبائل األوس والخزرج،تظهر فيها المساجد النبوية
وهوية وأصالة عمران ، وتبرز األقسام األخرى المراحل التاريخية التي مرت بها المدينة قبل تأسيسها في العهد النبوي

  .المدينة المنورة مطلع العهد السعودي من ، وحول اقتصاد المدينة المنورة الذي يضم التجارة والزراعة
ويقف الزار مليًا عند القسم الخاص بآداب الزيارة وفضائل المدينة المنورة وآداب زيارة القبر النبوي ومعالم جليلة في 

كما يشاهد من خالل رؤية كاملة متدرجة عبر العصور كل مراحل بناء مسجد رسول اهلل ، الروضة والمنبر النبوي 
جد النبوي في توسعاته حتى وصل إلى توسعته في عهد خادم الحرمين والمراحل التي مر بها المس، صلى اهلل عليه وسلم

الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه اهلل ، ومرحلة التوسعة التاريخية الكبرى للمسجد النبوي التي أقرها 
  .مدينة المنورةخادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود حفظه اهلل والتصور المستقبلي لل

كما يحتوي المعرض بين قاعاته مجموعة من المجسمات أبرزها مجسم للمدينة المنورة في مطلع العهد السعودي 
المعاصر يبين الطراز الفريد للمدينة المنورة بمختلف أنحائها وأحيائها ودروبها ومسالكها وطرقها وشوارعها وأزقتها 

  .المجتمع وارتباطه بمركز المدينة المسجد النبوي ويبرز مؤسساتها ومعالمها ويعكس ترابط
ويضم المعرض أيضًا مجسمًا أخر يحمل اسم المسجد النبوي في العهد األموي عهد الوليد بن عبدالملك من بعد التعديالت 

عزيز رضي التي شملته والتحديثات التي عمته بإشراف أمير المدينة المنورة في ذلك الوقت الخليفة األموي عمر بن عبدال
وما وضعه من ، وضمه لحجرة قبر النبي إلى المسجد النبوي، اهلل عنه وما أحدثه من نقلة نوعية في حجم المسجد وشكله

  .فضاًل عن قاعة تقام فيها العديد من اللقاءات والمحاضرات، مآذن مشرئبًة تعانق السماء 
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تمثل اإلدارة العامة للحج والعمرة والزيارة بإمارة منطقة المدينة المنورة أحد أبرز األذرع الفاعلة في منظومة عمل 

والبرامج من خالل عدد من الوحدات التي وتتولى تنفيذ ومتابعة العديد من الخطط ، القطاعات العاملة في موسم الحج
، وتضم كل منها فريق عمل متخصص مكلف بتنفيذ حزمة من المهام طبقًا الختصاصات كل جهة، تعمل بمنظومة واحدة

ومن بينها مكتب الشؤون اإلعالمية الذي يتولى إعداد التقارير واألخبار اليومية عن مختلف جوانب الخدمة الميدانية 
 .غيلية التي تقدمها الجهات المشاركة في أعمال الحجوالفنية والتش

ووفقًا للرسالة اليومية التي تصدرها الشؤون اإلعالمية بسكرتارية لجنة الحج بالمنطقة يقوم مكتب الشؤون اإلعالمية 
القادمين بحيث تتضمن تلك النشرات حصرًا ألعداد الحجاج ، بإعداد نشرات يومية بالتنسيق مع وحدة اإلحصاء والتقارير 

وحصر حاالت التفويج واالستقبال ، وإجمالي رحالت القدوم والمغادرة ، للمدينة المنورة ومغادريها عبر مختلف المنافذ
 .إضافة إلى إعداد تقارير متنوعة عن موسم ما قبل وما بعد الحج، واإلسكان والوفيات باألرقام 

ءًا ال ينفصل عن منظومة مكاتب اإلدارة العامة للحج والعمرة ويعد عمل مكتب الشؤون اإلعالمية والزيارة باإلمارة جز
 .والزيارة بإمارة منطقة المدينة المنورة

، ويضم المكتب فريقًا متخصصًا من ممارسي العمل اإلعالمي لتنفيذ مختلف المهام التي يتطلبها العمل اإلعالمي 
تتضمن تحديد التكاليف والواجبات ، قبل بداية موسم الحج أتم البدء بإعداد خطة تشغيلية لوحدة التقارير اإلعالمية  حيث

والتي تركز على المتابعة الدقيقة وبشكل يومي لجميع مستجدات موسم الحج وحصر أبرز األخبار المرتبطة ، المطلوبة 
منطقة المدينة وإعداد التقارير الالزمة التي تعكس منجزات اإلدارة العامة للحج والعمرة والزيارة بإمارة ، بموسم الحج 

والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج لمتابعة ، والتصوير التلفزيوني ، وبرامجها وأدائها اليومي ، المنورة 
 .مجمل الخدمات التي تقدمها

، كما يتولى مكتب الشؤون اإلعالمية متابعة جميع األخبار والمواد اإلعالمية التي تنشر في مختلف وسائل اإلعالم
كما يضطلع فريق الشؤون اإلعالمية بإعداد فيلم وثائقي عن ختام موسم ، والرد عليها في حال تطلب األمر، وحصرها

 .الحج
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 مطار األمير محمد بن عبدالعزيز

 

 المدينة المنورة -عبدالرحيم الحدادي 

 71/77/3172األحد 

 

يعتبر مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي من أشهر معالم المدينة المنورة فهو أول مطار يتم خصخصته، وهو المطار الرئيسي 

للمدينة المنورة، وتزداد أهميته باعتباره بوابة المسلمين الجوية للمسجد النبوي الشريف، وأحد منافذ وصول ومغادرة الحجاج 

 .والمعتمرين من الخارج

، وكان مطاًرا داخلًيا في بداية إنشائه، واقتصرت الرحالت الدولية إليه في موسم الحج فقط من القاهرة، 7717فتتح المطار عام وا

دمشق وإسطنبول، وأدت الزيادة الكبيرة في عدد الرحالت في مواسم الحج والعمرة إلى تحويل المطار إلى مطار دولي وذلك عام 

3112. 

، حيث كان المدرج الخاص بالطائرات ترابًيا وكانت الطائرات التي تنزل 3172توسعة المطار مع نهاية عام وسوف ينتهي العمل من 

في المدرج مروحية من نوع كوينزا أوسكاي ماستر التي أصبحت من اآلثار القديمة، وأصبح المطار حالًيا يستقبل ماليين الزائرين 

 .خالل العام وتنزل به أفضل أنواع الطائرات
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ودراسة تتوقف.. وضالم يخيم .. ومرور يتعطل .. وصواعق تضرب .. وأنفاق تغرق .. أمطار تهطل .. رياض ال  

 
 علي القرني: تصوير -حمود الحمد الرياض

 71/77/3172األحد 

 
 .مساء امس في بحور من مياه األمطار التي هطلت بغزارة شديدة على عدة أحياء ومدن ومحافظات بها( الرياض) غاصت العاصمة 

الكثير من السيارات في عدة أحياء ومدن بالمحافظات  -التي استمرت تهطل بغزارة حتى بعد منتصف ليل أمس -واحتجزت أمطار المياه

 .مركبة بعضهم بها عوائل 32بلغت 

جة ارتفاع وتعّرضت الحركة المرورية بالرياض للشلل التام من جراء تلك االمطار الغزيرة في عدد من الشوارع الرئيسية، وذلك نتي

ولوحظت بعض األنفاق وقد غمرتها المياه الكثيرة مثل نفق عرقة ، ونفق السويدي، ونفق . منسوب مياه األمطار في الشوارع واألنفاق

وتعرض أحد االحياء للصواعق، كما حدث في برج الفيصلية التي قصفته صاعقة فتركت فيه آثارا .. خزامي، وبعض االنفاق األخرى

 .واضحة

لمتحدث الرسمي لمرور العاصمة المقدم حسن الحسن أن فرق المرور قد اعلنت حالة االستنفار في شوارع الرياض، مبينا إلى وأوضح ا

 .وقوف الفرق المرورية على المواقع التي شهدت خلال في الحركة وتجمع نسبة المياه فيها

  .ة للعمل على شفط المياه وإعادة الحركة للطرقوأفاد الحسن أن فرق المرور تعمل بالتنسيق مع األمانة والجهات المعني

وعلى الصعيد نفسه انتشرت فرق الدفاع المدني في انحاء العاصمة للوقوف على االمطار وانقاذ المحتجزين، كما باشرت فرق أمانة 

 .منطقة الرياض في الطرقات واالنفاق لتصريف مياه األمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة مساء امس

جانبه، أوضح الناطق اإلعالمي في المديرية العامة للدفاع المدني النقيب محمد الحمادي ان فرق اإلنقاذ قد اعلنت حالة استنفارها ومن 

 .ومباشرتها لعشرات من البالغات

حاالت  2ة وحاالت في المزاحمي 2حالة في ضرما و  77وأّكد الحمادي تعامل الفرق مع حاالت احتجاز عدة في محافظات الرياض منها 

حاالت في الدرعية وثالث حاالت في رماح وثادق ومرات مع استمرار عمليات اإلنقاذ ومباشرة البالغات من خالل  ٥في العمارية و

 . استنفار كامل لفرق اإلنقاذ

لدفاع المدني بالرياض وذلك وعقدت اللجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة الرياض اجتماعًا طارئًا في غرفة القيادة والسيطرة بمديرية ا   

 .لغزارة األمطار التي تشهدها الرياض واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد من أضرارها وتقليل الخسائر

 .وتوّجه اللجنة بتسخير كل اإلمكانات المادية، والبشرية في تعزيز أعمال الدفاع المدني

 .جة أمطار يشهدها عدد من مناطق المملكةوكانت الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة، قد حذرت من مو
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 : قائ  أمن المسج  النبوي لـ عكاظ.. نشااًل في رمضان  15قبضنا على 

 كاميرا لرص  الحالة األمنية داخل المسج  وسادحاته الخارجية 1300

 
 (الم ينة المنورة)خال  الجابري  

تعمل قوة أمن المسجد النبوي على خدمة الزوار والمصلين على مدار الساعة وقد تم تزويدها بكوادر مؤهله 
 .لالضطالع بمهامها على أفضل وجه

من  533التقت قائد قوة أمن المسجد النبوي العميد نايف المرواني الذي أوضح أن قوام هذه القوة « عكاظ»
سائيا، مشيرا إلى أنه يجري هذه األيام وضمن العمل تطوير هذه عنصرا ن 43ضباط وأفراد، إضافة إلى 

القوة تنفيذ برنامج تدريبي بمشاركة عدد من المحاضرين المختصين وأساتذة الجامعة يشمل الجوانب النفسية 
واالجتماعية الدينية وكيفية التعامل مع الزوار وفضل المدينة وآداب الزيارة، حتى يكون لدى منسوبي القوة 

 .الع كامل بمهامهم المنوطة بهماط
تحت األشعة الحمراء تم تركيبها في  533كاميرا ثابتة ومتحركة بينها  5433وبين العميد المرواني أن 

الغرفة األمنية، حيث ترصد كاميرات المراقبة هذه وعلى مدار الساعة الحالة األمنية في المسجد النبوي 
طة المنطقة تعمل جاهدة على حفظ األمن وخدمة الزوار الشريف وما يحدث في ساحاته، مؤكدا أن شر

 .والمصلين وفق استراتيجية محددة وخطط أمنية وإمكانيات آلية
وعن القبض على النشالين قال إن العام المنصرم لم تسجل أي قضية ضد مجهول وتم القبض على أكثر من 

كثيرة منها من يدخل المسجد بلباس  نشاال في رمضان الماضي تحت ستار أداء الشعائر الدينية بحيل 13
اإلحرام أو يتحايل بقراءة القران أو يتظاهر بالنوم إال أن كاميرات المراقبة ودوريات األفراد الراجلة داخل 

 .المسجد لهم بالمرصاد
وعن مفقودات المسجد، قال إن قوة أمن المسجد النبوي استحدثت إدارة خاصة لمتابعة المفقودات حيث يتم 

ه المفقودات لمدة شهر ثم يتم تخزينها لمدة خمسة أشهر ثم بعد ذلك يتم بيعها عن طريق المزاد عرض هذ
العلني في حراج الخردة ويتم توزيع أموالها عن طريق لجنة مشكلة من الشرطة ووكالة شؤون المسجد 

المسجد، مضيفا أن النبوي على فقراء المسجد النبوي أومقطوعي السبيل ممن تم نشلهم أو فقدوا أموالهم في 
هذه المفقودات ثمينة عبارة عن ساعات ثمينة أو أقالم ونظارات غالية ومحافظ بها أموال ومن يتعرف على 
مفقوداته بعد التأكد من ذلك تسلم له، موضحا أن مجموع قيمة المفقودات يصل إلى ثالثمئة ألف ريال، مضيفا 

 .دات مئة وسبعون ألف ريالأن العام الماضي بلغ قيمة المزاد على بعض المفقو
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 أشهر 9ماليين معتمر خالل  6: وزير الحج
 (ج ة)عب الردحمن المصبادحي  

وزير الحج الدكتور بندر محمد حجار أن المملكة استقبلت خالل تسعة أشهر نحو ستة ماليين معتمر، كشف 
محذرا في نفس الوقت بعدم منح تأشيرات جديدة لشركات العمرة إال بعد الوفاء بالتزامها في مجال ترحيل من 

ا كحد أقصى بعد أن كانت مهلة يوم 53قدموا عبر حمالتها على أال تتجاوز مدة بقاء المعتمرين في المملكة 
 .يوما 43بقائهم في السابق 

هـ 5341جاء ذلك خالل اطالعه على آخر االستعدادات التي جندتها الوزارة استعدادا لموسم العمرة لعام 
 .والذي سوف ينطلق في غرة صفر المقبل

وبين حجار أن الوزارة أطلقت شبكة إلكترونية عالمية الستقبال طلبات تأشيرات العمرة وإصدارها وهي 
مرتبطة بوزارتي الداخلية والخارجية وبقية الجهات الحكومية األخرى، الفتا إلى أن هذه الشبكة سيكون لها 

 .دور كبير في متابعة األوضاع النظامية لشركات ومؤسسات العمرة
ير الحج أن وزارة الحج لن توافق على منح أي تأشيرة إال بعد التأكد من وجود حزمة الخدمات وبين وز

الصحيحة الفعلية منوها بإسهامات مركز معلومات العمرة في تيسير وضبط قدوم ماليين المعتمرين 
المنافذ التي  وخدمتهم، مشددا على ضبط وزارة الحج للمغادرة النهائية للمعتمرين في مواعيدها المحددة من

 .وصلوا منها
وأشار حجار إلى أنه سيكون هناك سجل إلكتروني لكل مرحلة من مراحل رحالت المعتمرين حيث يتضمن 
هذا النظام الربط اآللي بين وزارة الحج والهيئة العامة للطيران المدني ومع الخطوط الجوية السعودية 

إلى شركات ومؤسسات العمرة عبر مركز معلومات للحصول على جداول الرحالت المغادرة وبثها مباشرة 
الحج والعمرة والتنسيق مع الطيران المدني لفرض ضمانات مالية وعقوبات رادعة على شركات النقل 

 .الجوي التي تخل بالتزاماتها تجاه نقل المعتمرين
تشغيل الفنادق  شركة عمرة ما يساهم في 13ستعمل في خدمة المعتمرين : وفيما يتعلق بشركات العمرة قال

والوحدات السكنية إلسكان المعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة، كما أن الوزارة اعتمدت آليات التفويج 
اإللكتروني للحجاج في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة واألمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة 

إلى  وال يسمح للحافالت التي تقلهم من مساكنهم بالخروجالمنورة، ولم يحدث أي تكدس للحجاج بالمطارين 
 .المطار إال بعد التأكد من خلوه من الحجاج المغادرين

األيام المقبلة ستشهد المزيد من االجتماعات : وحول رصد الطاقات المادية والبشرية لخدمة المعتمرين قال
من رصد الطاقات المادية والبشرية واالرتقاء التي تضم كبار مسؤولي الوزارة والجهات التابعة لها للتأكد 

بالخدمات التي تقدم للمعتمرين وهي مرتبطة بعدة جهات مثل وزارة الحج ووزارة الداخلية ووزارة 
 .الخارجية

ستتم محاسبة الشركات : وفي سؤال عن العقوبات المرتبة على الشركات المقصرة في خدمة المعتمرين قال
ة أي قصور كما أن الوزارة ألزمت هذا العام الوكالء من الخارج بتثبيت ملصق والمؤسسات المعنية في حال

يتضمن أبرز عناصر حزم الخدمات على جواز سفر المعتمر بحيث يكون المعتمر على بينة من هذه الخدمات 
 .التي يتم التعاقد بموجبها وضرورة الوفاء بها بدون أدنى نقص
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 بحضور سلطان بن سلمان وفيصل بن سلمان

 «آثار الم ينة عبر العصور»دارة الملك عب العزيز تنظم ن وة 

  
 

 سالم األحمدي -المدينة المنورة 

بحضور صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار وصاحب     
السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة تنظم دارة الملك عبدالعزيز بالتعاون مع 

آثار المدينة المنورة وحضارتها "لدول الخليج العربية، ندوة علمية بعنوان جمعية التاريخ واآلثار بدول مجلس التعاون 
، وذلك يوم األربعاء 3354، 5343وذلك بمناسبة اختيار المدينة المنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية " وتراثها عبر العصور

 .القادم بفندق ميريديان المدينة المنورة
 -صلى اهلل عليه وسلم-ماكن خصوبة بالتراث اإلسالمي منذ أن هاجر إليها رسول اهلل هذا وتعتبر المدينة المنورة من أكثر األ

واتخذ منها منطلقًا لنشر الدعوة اإلسالمية لجميع أقطار العالم، وماقام به من فتوحات تعدت الجزيرة العربية إلى ما جاورها 
 .من األقطار

ظة الحسنة وباللتي هي أحسن حتى وصلوا إلى جنوب أوروبا وانتهج صحابته رضوان اهلل عليهم منهجه للدعوة بالموع
 .حاملين معهم مشاعل الضياء والنور

آالف صحابي وقد خلفوا آثارًا إسالمية، وحضارة وتراثًا أثر في العالم  53وظلت المدينة مقامًا ألصحابه الذين بلغ عددهم 
 .حاضراإلسالمي عبر العصور المختلفة تأثيرًا إيجابيًا حتى عصرنا ال
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