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وزٌر الحج والعمرة ٌلتقى وزٌر الشؤون الدٌنٌه الغٌنً والسفٌر 
 البنغالدٌشى لدى المملكه

 

 

 

 سم وا 2116أغسطس  14هـ الموافق  1431ذو القعدة  11مكة المكرمة 

محمد صالح بن طاهر بنتن الٌوم ، معالً وزٌر الشإون استقبل معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور 

  .الدٌنٌه فى جمهورٌة غٌنٌا عبدالكرٌم جباتً ٌرافقه السفٌر الغٌنً لدى المملكه

  .كما استقبل معالٌه السفٌر البنغالدٌشً لدى المملكه غالم موشً

دٌش لهذا العام وتم فى اللقاءٌن تناول الموضوعات المتعلقة بتنظٌم شإون حجاج غٌنٌا وبنغال

1431.  

وأشاد السفٌران بما تولٌه حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن من اهتمام وعناٌة بضٌوف الرحمن ، 

  .وتوفٌر جمٌع الخدمات والتسهٌالت لتمكنهم من أداء نسكهم بكل ٌسر وسهولة
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 وزارة الحج والعمرة تستقبل أولى دفعات ضٌوف الرحمن من الحجاج والزوار

 

 

أولى دفعات حجاج بٌت هللا الحرام لموسم حج هذا العام  استقبلت وزارة الحج والعمرة الٌوم

هـ فً إطار االستقباالت الرسمٌة لضٌوف الرحمن من الحجاج وزوار مسجد رسول هللا علٌه 1431

الصالة والسالم وذلك عبر مطار الملك عبدالعزٌز الدولً بجدة حٌث تصدرت جمهورٌة بنغالدٌش 

ضٌافة إسالمٌة سعودٌة أصٌلة من قبل قٌادات الوزارة الشعبٌة برنامج االستقبال وسط ترحٌب و

وكان فً استقبال أول رحلة حج قادمة من بنغالدٌش التً تحمل على متنها  .والجهات ذات العالقة

حاجاً مدٌر عام فرع وزارة الحج والعمرة بمحافظة جدة عبدهللا بن محمد مرغالنً وقٌادات  412

د العزٌز الدولً بجدة المهندس عبدهللا بن مسعد الرٌمً الوزارة ، ومدٌر عام مطار الملك عب

ورئٌس مجلس إدارة المإسسة األهلٌة لمطوفً حجاج دول جنوب آسٌا الدكتور رأفت بن إسماعٌل 

  .بدر وسفٌر بنغالدٌش لدى المملكة غالم موشً ورإساء األجهزة الحكومٌة العاملة فً المطار

معد من قبل الوزارة الذي ٌشمل تقدٌم الهداٌا لضٌوف وصاحب االستقبال البرنامج الترحٌبً ال

الرحمن ، واالحتفاء بهم بما ٌتفق وعظمة هذه المناسك الكبرى ومشاعر ضٌوف بٌت هللا الحرام 

والخدمات الجلٌلة التً تقدمها حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

رحالت  6تمرٌن القادمٌن فً كل عام ، فٌما ٌعقب هذه الرحلة لعموم الحجاج والمع -حفظه هللا  -

  .فً ذات الٌوم وتتوالى الرحالت بعد ذلك تباعاً حتى نهاٌة موسم القدوم فً الرابع من ذي الحجة

حزمة من الخدمات والبرامج التً اطلقتها وزارة الحج  1431وٌشهد موسم الحج لهذا العام 

ج "األسوار االلكترونٌة على الحجاج ألول مرة فً هذا الموسم والعمرة التً تشمل تطبٌق برنام

بهدف سرعة التعرف على الحجاج وقراءة بٌاناتهم إلكترونٌا خاصة الذٌن ال ٌتحدثون العربٌة أو 

مجهولً الهوٌة ، وتمكٌن الوزارة من التعرف على بٌانات الحاج ومقر سكنه والمعلومات الالزمة 

كما أطلقت الوزارة المسار االلٌكترونً  .على ضوء بٌاناته المسجلة التً تمكن من مساعدة الحاج

للحجاج بهدف التسهٌل على الحجاج الحصول على تؤشٌرات الحج إلٌكترونٌاً وحماٌة حقوق الحاج ، 

ومراقبة أداء حمالت الحجاج معززة مراقبتها المٌدانٌة من خالل إطالق معالً وزٌر الحج والعمرة 

ح بن طاهر بنتن مركز التحكم ونظام المراقبة االلٌكترونٌة فً وزارة الحج الدكتور محمد صال

والعمرة والهادف إلى ربط مراكز خدمات الحجاج والفرق المٌدانٌة فً مكة المكرمة والمدٌنة 

المنورة بصناع القرار ، عبر لوحة إلٌكترونٌة وإتاحتها لمختلف الجهات الحكومٌة العاملة فً 

  رة، مما ٌسهم فً رفع كفاءة األداء وتسرٌع آلٌة اتخاذ القرارمنظومة الحج والعم



 

 
4 

 

 أولى رحالت الحج تصل المدٌنة المنورة

 
 

 سم وا 2116أغسطس  14هـ الموافق  1431ذو القعدة  11المدٌنة المنورة 

هـ فً مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز  1431لٌوم أولى رحالت حج هذا العام حطت صباح ا

الدولً بالمدٌنة المنورة قادمة من جمهورٌة الهند،حٌث كان فً استقبال ضٌوف الرحمن عدد من 

 .المسإولٌن فً اإلدارت الحكومٌة والجهات ذات العالقة ووفد من السفارة الهندٌة بالمملكة

ت هللا استقبلوا بالورد والهداٌا ضمن برنامج "نحبك ٌاضٌف الرحمن" ولدى وصول حجاج بٌ

للترحٌب بالحجاج ، فٌما تولت الجهات المختصة نقل الحجاج من المطار إلى مقار إقامتهم بعد إنهاء 

 .إجراءاتهم كافة

رحلة ، بمعدل زٌادة عن العام الماضً بنسبة  1441ٌذكر أن عدد الرحالت خالل الموسم تتجاوز 

% ، كما ٌتوقع وصول أكثر من رحلة خالل أول ٌوم فً موسم حج هذا العام وسط متابعة من 5

الجهات المعنٌة بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز 

 .أمٌر منطقة المدٌنة المنورة
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 بنغالدٌشً ٌصلون لمكة المكرمة كأول دفعة ستؤدي حج هذا العام 444

 

 سم وا 2116أغسطس  15هـ الموافق  1431ذو القعدة  12مكة المكرمة 

حاجاً من جمهورٌة بنغالدٌش كؤول دفعة من حجاج بٌت هللا  411وصل إلى مكة المكرمة الٌوم، 

جاج بطرٌق مكة / جدة السرٌع مدٌر فرع الحرام ، حٌث كان فً استقبالهم بمركز استقبال الح

وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة المهندس محمد العربً وإمام وخطٌب المسجد الحرام فضٌلة 

الدكتور خالد الغامدي والمشرف العام على مشروع تعظٌم البلد الحرام الدكتور طالل أبو النور 

حتفى الجمٌع بوصول ضٌوف الرحمن، وا .وعدد من منسوبً الجهات المشاركة فً أعمال الحج

  .بتقدٌم الورد والهداٌا

ٌذكر أن هناك شراكة فاعلة بٌن فرع وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة ومشروع تعظٌم البلد 

الحرام فً االحتفاء بضٌوف الرحمن واستقبالهم فً عدد من األماكن بمكة المكرمة إلشعارهم 

 وٌهم من منطلق رسالة المملكة ورعاٌتها لحجاج بٌت هللا الحرامبالمودة والمحبة وأنهم بٌن أهلهم وذ

. 

 الجوازات تبدأ مباشرة أعمال مهمة الحج وتستقبل أولى طالئع ضٌوف الرحمن
 سم وا 2116أغسطس  14هـ الموافق  1431ذو القعدة  11الرٌاض 

هـ  1431لهذا العام بدأت المدٌرٌة العامة للجوازات مباشرة مهامها المناطة بها فً موسم الحج 

وإنهاء إجراءات دخول حجاج بٌت هللا الحرام ، حٌث استقبلت جوازات مطار الملك عبدالعزٌز 

الدولً بجدة صباح الٌوم الخمٌس أولى طالئع حجاج بٌت هللا الحرام القادمٌن إلى المملكة بكل 

  .حفاوة وترحٌب

لٌحٌى أن المدٌرٌة العامة للجوازات وأوضح مدٌر عام الجوازات اللواء سلٌمان بن عبدالعزٌز ا

أنهت جمٌع االستعدادات الالزمة لحج هذا العام وفق الخطة السنوٌة الستقبال ضٌوف بٌت هللا 

هـ ، ودعمهم 1431الحرام ، وأتمت إعداد كوادرها البشرٌة المدربة والمإهلة ألعمال حج هذا العام 

ة الحاسب اآللً المطورة لضمان سرعة إنهاء باألجهزة والمعدات الحدٌثة لمكافحة التزوٌر وأجهز

 .إجراءات دخول الحجاج بكل ٌسر وسهولة

ودعا اللواء الٌحٌى إلى ضرورة التزام حجاج الداخل بالحصول على تصرٌح الحج محذراً من نقل 

أو إٌواء أو تشغٌل المخالفٌن ألنظمة وتعلٌمات الحج وأن كل من ٌخالف هذه التعلٌمات ستطبق بحقه 

العقوبات بكل حزم من خالل اللجان اإلدارٌة التابعة للجوازات ، مشٌراً إلى أنه قد تم انتداب أقصى 

وتكلٌف قوة بشرٌة مإهلة ومتخصصة للعمل فً اللجان اإلدارٌة على مدار الساعة فً مراكز 

  .مداخل مكة المكرمة لسرعة إصدار القرارات بحق المخالفٌن لتعلٌمات وأنظمة الحج
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 رئٌس البنك اإلسالمً للتنمٌة ٌلتقً بمسؤولً الحج بالسفارات والقنصلٌات

 

 سم وا 2412أغسطس  44هـ الموافق  1437ذو القعدة  41جدة 

التقى معالً رئٌس مجموعة البنك اإلسـالمً للتنمٌـة الدكتور أحـمد محمـد علً بمقر البنك بجدة 

الٌوم ، المسؤولٌن عن شؤون الحج فً سفارات وقنصلٌات الدول األعضاء بمنظمة التعاون 

اإلسالمً المعتمدة لدى المملكة العربٌة السعودٌة ودول أخرى إلطالعهم على أهداف مشروع 

 .هـ1437ة لإلفادة من الهدي واألضاحً خالل موسم حج هذا العام المملك

 وأطلق معالٌه خالل اللقاء الموقع اإللكترونً لمشروع المملكة لإلفادة من الهدي واألضاحً

www.adahi.com  مؤكداً أن هذا الموقع سٌسهل خدمة حجاج بٌت هللا الحرام وٌحتوي ،

ل خلف بوابة األضاحً على اإلنترنت لمساعدة الحاج على مجموعة من األنظمة اإللكترونٌة تعم

والمعتمر على أداء نسكه براحة وسهوله، إلى جانب تقدٌم البوابة خدمات الشراء اإللكترونً 

لجمٌع أنواع النسك، مثل خدمة الشراء لبعثات الحج للشراء نٌابة عن حجاجهم، وخدمة الشراء 

 .اعر المقدسة عبر المسوقٌن المعتمدٌنالمباشر لألفراد، وخدمة نقاط البٌع فً المش

وأوضح رئٌس مجموعة البنك، أن هناك فرٌقاً من المشروع ٌقوم ومن خالل المنظومة بمتابعة 

تنفٌذ نسك الحجاج حٌث ٌتم توجٌه طلبات شراء النسك لمجازر المشروع بالمشاعر المقدسة 

النصٌة أو البرٌد اإللكترونً لتنفٌذها فً الوقت الشرعً ومن ثم إشعار المشتري عبر الرسائل 

بإتمام تنفٌذ النسك، كما توفر المنظومة تقارٌر مراقبة ومتابعة تنفٌذ النسك إلدارة المشروع على 

 .مدار الساعة

ونوه معالٌه بالخدمات الجلٌلة التً ظلت تقدمها المملكة للمشروع منذ إنشائه، مما ٌعكس 

 .م وتٌسٌر مناسكهماهتمامها المعهود بخدمة حجاج بٌت هللا الحرا

وأشار إلى صدور توجٌهات خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود ، 

حفظه هللا، بإجراء دراسة شاملة لمجازر المشروع بهدف تحدٌثها الستٌعاب الطلب المتزاٌد على 

 .خدماتها وبما ٌتناسب مع تزاٌد أعداد الحجاج فً المستقبل المنظور

لٌه أن هذا المشروع نجح وهلل الحمد، فً إٌصال لحوم الهدي واألضاحً للمحتاجٌن وأضاف معا
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لمجتمعات المسلمة خارج المملكة، من فقراء الحرم، وإلى المستحقٌن فً العدٌد من الدول وا

قد أنفقت ما ٌزٌد على ملٌاري لاير  -حفظه هللا -موضحاً أن حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن 

 .لمجازر اآللٌة الحدٌثة، وتجهٌزها بأحدث المعدات واآلالت الالزمةسعودي، إلنشاء ا

( طبٌب بٌطري، 744( ألف فرد من جزار، ونحو)44وبٌن أن المشروع ٌعمل فٌه نحو )

( من طلبة العلم الشرعٌٌن والمعنٌٌن بالكشف على سالمة األغنام، للتأكد من توفر 244و)

المشروع، وقد كانت البداٌات األولى للمشروع فً الشروط الشرعٌة والصحٌـة فً جمٌع أنعـام 

 .( ألف ذبٌحة23هـ، حٌث تمت اإلفادة من )1443موسم حج عام 

وأضاف : بفضل هللا تعالى ثم بفضل الدعم السخً والمتواصل والحرص والرعاٌة التامة التً 

هذا وبفضل من هللا، تطور  -حفظه هللا-ٌحظى بها المشروع من خادم الحرمٌن الشرٌفٌن 

المشروع عاما بعد عام واتسع نطاق توزٌع لحوم الهدي واألضاحً على مستحقٌها من الفقراء 

 .والمحتاجٌن والالجئٌن فً شتى بقاع المعمورة

هـ( اإلفادة من ثمانمائة وخمس 1432وأوضح معالٌه أنه قد تم خالل موسم الحج الماضً )

تم توزٌعها على مستحقٌها من فقراء الحرم، وأربعٌن ألفا وأربعمائة وثالثة ذبٌحة من األغنام، 

وما فاض عن حاجتهم تم توزٌعه على جمعٌات البر والمؤسسات الخٌرٌـة المنتشرة فً المملكة 

 .( دولة، بـإشراف ومتابعة مباشرة من البنك اإلسـالمً للتنمٌـة23وعلى مستحقٌها فً)

س مجموعة البنك أن الترتٌبات هـ، بٌن رئ1434ٌوعن برنامج العمل لموسم حج العام الحالً 

الالزمة قد تم اتخاذها لإلفادة بعون هللا تعالى من ملٌون رأس من األغنام، باإلضافة إلى حوالً 

 .خمسة آالف رأس من األبقار

وحث معالٌه، المسؤولٌن عن شؤون الحج فً السفارات والقنصلٌات بالمملكة العربٌة السعودٌة ، 

حجاج لشراء السندات اإللكترونٌة للهدى واألضاحً من األماكن التعاون فً توجٌه وتوعٌة ال

المخصصة لذلك حول الحرمٌن الشرٌفٌن فً مكة المكرمة والمدٌنة المنورة وفً منطقة المشاعر 

المقدسة ومنافذ المملكة المختلفة، كما ٌمكن شراء السندات عن طرٌق مكاتب البرٌد السعودي 

افة ، أو مصرف الراجحً بكافة فروعه أو جمعٌة الحاج المنتشرة فً مدن ومناطق المملكةك

والمعتمر الخٌرٌة فً مكة المكرمة، أو شركة موباٌلً ، أو شركة الخدمات اآلمنة ، والمسار 

 االلكترونً للحج والعمرة، أو عن طرٌق االنترنت على مدار العام من خالل الموقع االلكترونً

www.adahi.org ( رٌاال424لواحد لهذا العام هً )، علما بأن قٌمة السند ا. 

ودعا معالٌه هللا عز وجل أن ٌجزل خادم الحرمٌن الشرٌفٌن المثوبة لما ٌقدمه من خدمات جلٌلة 

 .لحجاج بٌت هللا الحرام
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 ٍشغالٍّ: ّطثق اىخطظ اىتشغُيُح اىتٍ أػذتها اىىصاسج ٍِ شهىس
 50/50/6502اىدَؼح 

غاػذ ٍذَش ػاً فشع اىىصاسج فٍ ٍحافظح خذج قاه تششفْا اىُىً تىصىه أوه ػثذهللا ٍشغالٍّ: ومُو وصاسج اىحح اىَ

هـ وماُ اىُىً هى اىتطثُق اىفؼيٍ ىيخطظ اىتشغُيُح اىتٍ 0341سحيح قادٍح ٍِ اىدَهىسَح اىثْدالدَشُح ىؼاً 

تؼنظ  اػذتها وصاسج اىحح ٍْز شهىس ػذَذج وماُ هْاك تشّاٍح اعتقثاه حافو ىضُىف اىشحَِ حُث قذٍْا صىسج

 .ٍذي حفاوج وتشحاب اىََينح اىؼشتُح اىغؼىدَح تاىحاج اىنشٌَ ىنٍ َؤدٌ ٍشاػشٓ تنو َغش وعهىىح

 

 

 

 ىخذٍح اىحداج« تؼظٌُ اىثيذ اىحشاً»َثحث اىتؼاوُ ٍغ « اىؼشتٍ»
 ٍنح -ػاطف اىغىَهشٌ 

 50/50/6502اىدَؼح 

 

تحث فشع وصاسج اىحح تَنح اىَنشٍح، اىَهْذط ٍحَذ اىؼشتٍ، ٍغ ٍغاػذ اىَذَش اىؼاً ىَششوع تؼظٌُ اىثيذ اىحشاً، 

خاىذ اىىافٍ، عثو اىتؼاوُ فٍ اعتقثاه ضُىف اىشحَِ؛ وتؼضَض اىششامح اىفاػيح تُِ اىدهتُِ فٍ خذٍح ضُىف 

نح اىَنشٍح خاله ٍىعٌ اىحح. اىدذَش تاىزمش أُ وصاسج اىحح واىؼَشج، تْفز عْىَا ػذًدا اىشحَِ اىزَِ َفذوُ إىً ٍ

ٍِ اىَثادساخ فٍ إطاس االحتفاء تطالئغ وفىد اىشحَِ، وتأتٍ اىششامح فٍ هزا اىؼاً ٍغ اىَششوع، ورىل تَشاسمح 

 .شخصُاخ ٍنُح تاسصج
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 حاج ىُثٍ 0255تثحث تفىَح « ٍطىفٍ اىذوه اىؼشتُح»
 اتغ عيَُاُ ـ ٍنحٍحَذ س

 50/50/6502اىدَؼح 

 

تحث سئُظ ٍديظ إداسج اىَؤعغح األهيُح ىَطىفٍ حداج اىذوه اىؼشتُح تاإلّاتح اىَطىف ٍحَذ تِ حغِ ٍؼاخٍُْ 

حاج ىُثٍ هزا اىؼاً، تاإلضافح إىً  0255ٍغ سئُظ ٍنتة شؤوُ حداج ىُثُا، أحَذ حَضج اىَهذٌ، خطح تفىَح 

 ٌاىخذٍاخ اىَْتظش تقذََها ىه

وشهذ اىيقاء ٍْاقشح اىَىضىػاخ اىَتؼيقح تأػذاد اىحداج اىيُثُُِ، وإعناّهٌ، وتْقالتهٌ، تاإلضافح إىً خىاّة 

 .اىتىػُح تاىَْاعل، واإلخشاءاخ اىقاّىُّح، مَا ّاقش االختَاع اىتشتُثاخ واىخذٍاخ اىتٍ تقذٍها اىَؤعغح ىهٌ

ٍؼاخٍُْ، ضشوسج االىتضاً تاىَغاس اإلىنتشوٍّ، واىتقُّذ  وأمذ سئُظ ٍديظ إداسج اىَؤعغح تاإلّاتح، اىَطىف ٍحَذ

% ٍِ ػذد اىحداج تَشؼش ًٍْ ىيُىً 05تثشّاٍدٍ اىتفىَح، ىطىاف اىقذوً، واىتفىَح ىَْشأج اىدَشاخ، ٍغ إتقاء 

  .اىثاىث ػشش ٍِ رٌ اىحدح

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/1091147.jpeg
http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/1091147.jpeg
http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/1091147.jpeg


 

 
11 

 

 ة( َترصد )سقاٌة الحاج( ما بٌن زمزم والتحلٌةالحج والعمر)

 

 ًبخٌت طالع الزهران –جدة 

هـ(، المسار اإللكترونً لحجاج 1431تتبعت مجلة )الحج والعمرة( فً عددها الجدٌد )ذو القعدة 

نسخته الثانٌة والذي أطلقته الوزارة مإخراً، إنفاذاً لتوجٌهات القٌادة الرشٌدة فً تسخٌر  الداخل فً

التقنٌة لخدمة ضٌوف الرحمن وتقدٌم كل التسهٌالت لهم، لٌستقبل من خالل بوابته اإللكترونٌة جمٌع 

مٌنه هذا الراغبٌن فً أداء مناسك الحج من مواطنٌن ومقٌمٌن فً هذه البالد الطاهرة، حٌث تم تض

العام حزمة من الخدمات التً من شؤنها تجوٌد مستوى الخدمة وتمكٌن المواطن والمقٌم من اختٌار 

مقدم الخدمة والبرنامج والسعر األنسب له، مما ٌسهم فً توفٌر الشفافٌة والوضوح فً حزم 

عد على تسهٌل الخدمات واألسعار، كما ٌمكِّن الحاج من الحجز والدفع إلكترونٌاً، األمر الذي ٌسا

وتٌسٌر اإلجراءات وتوفٌر مرجعٌة نظامٌة ٌتم الرجوع إلٌها فً حالة اختالف الطرفٌن على حزم 

( من مجلة )الحج والعمرة( الشهرٌة، صدر وهو ٌحمل باقة 451العدد ).الخدمات أو السعر أو العقد

ادم الحرمٌن الشرٌفٌن متنوعة من التقارٌر والتحقٌقات والحوارات واالستطالعات، تتصدره كلمة لخ

الملك سلمان بن عبدالعزٌز ٌحفظه هللا تحت باب )كلمات مضٌئة(، توجه فٌها بالشكر هلل سبحانه 

وتعالى بؤن مكن قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشرٌف من المعتمرٌن والزوار من أداء 

األمة اإلسالمٌة وزوال محنها مناسكهم بكل ٌسر وطمؤنٌنة، سائالً هللا تعالى انقشاع غمامة فرقة 

فٌما أكد معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن فً كلمته ..وآالمها

االفتتاحٌة أن خدمة ضٌوف الرحمن تقف فً مقدمة اهتمامات القٌادة الرشٌدة، موضحاً أن 

سم للحج أو العمرة، إال االستعدادات للحج والعمرة عملٌة مستمرة طوال العام، فما أن ٌنتهً مو

وتبدأ االستعدادات للموسم الذي ٌلٌه، عبر إعداد الخطط التشغٌلٌة وعقد ورش العمل، والدورات 

التدرٌبٌة والتؤهٌلٌة، وتؤتً فً مقدمة هذه االستعدادات المبادرات التً أطلقتها الوزارة، ومنها 

حجاج اعتباراً من موسم حج هذا العام، اعتماد التحول الرقمً وتطبٌق اإلسوارة اإللكترونٌة على ال

بهدف سرعة التعرف على الحجاج وقراءة بٌاناتهم إلكترونٌاً، األمر الذي سٌسهم فً رفع كفاءة 

األداء واختصار زمن اإلجراءات وتطبٌق الشفافٌة المعلوماتٌة وإتاحتها لمختلف الجهات العاملة فً 

 .منظومة الحج والعمرة
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 آلٌات حدٌثة إلزالة آثار تقلبات الطقس

 «سوق عكاظ»صناعة كسوة الكعبة ألول مرة فً 

 
 

تفقد مدٌر الهٌئة العامة للسٌاحة والتراث الوطنً بالعاصمة المقدسة الدكتور فٌصل 
رافقهما مدٌر الشرٌف، ومدٌر مصنع كسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد باجودة، ٌ

عام الهٌئة العامة للسٌاحة والتراث الوطنً بمحافظة الطائف عبدهللا السواط أمس 
الرئاسة العامة لشإون المسجد  )الخمٌس( تجهٌزات خٌمة العرض الخاصة بمشاركة 

 .بالطائف« سوق عكاظ»الحرام والمسجد النبوي بمهرجان 

مثلة فً صناعة كسوة الكعبة وقال الدكتور فٌصل الشرٌف إن مشاركة الرئاسة الم
« سوق عكاظ»المشرفة بتنسٌق من فرع الهٌئة فً العاصمة المقدسة هً األولى فً 

 .منذ تؤسٌسه، وتؤتً فً إطار تفعٌل مذكرة التعاون بٌن الهٌئة والرئاسة

من جهة أخرى، أفاد مدٌر مصنع كسوة الكعبة المشرفة بؤن الرئاسة العامة لشإون 
سجد النبوي تقوم بإجراءات واسعة استعداداً لموسم األمطار، المسجد الحرام والم

التً من ضمنها إزالة العوالق الترابٌة وتالفً آثارها تهٌئة لألجواء الروحانٌة 
 .واإلٌمانٌة بالحرمٌن الشرٌفٌن

وقال باجودة إن وحدة العناٌة بالثوب أجرت هذا األسبوع تنظٌفاً وتعقٌماً لسطح 
ر هطول األمطار وهبوب الرٌاح المحملة بذرات الغبار الكعبة المشرفة من آثا
 .باستخدام آلٌات حدٌثة

 

 

 



 

 
12 

  تنظٌف وتعقٌم سطح الكعبة المشرفة والثوب من العوالق الترابٌة
 

 

هللا باجودة أن  وضح مدٌر عام إدارة مصنع كسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد بن عبدا

الرئاسة العامة لشإون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقوم بإجراءات واسعة استعداداً لموسم 

األمطار والتً من ضمنها إزالة العوالق الترابٌة وتالفً آثارها وذلك تهٌئًة لألجواء الروحانٌة 

ات لقاصدٌهما لٌإدوا واإلٌمانٌة بالحرمٌن الشرٌفٌن وبذل كل ما من شؤنه تقدٌم أرقى الخدم

 .عبادتهم بطمؤنٌنة وسهولة وراحة

وأضاف أنه تبعاً ألحوال الطقس التً تمر بها مدٌنة بمكة المكرمة هذه األٌام فقد باشرت وحدة 

العناٌة بالثوب مطلع هذا األسبوع بإجراء تنظٌف وتعقٌم سطح الكعبة المشرفة من آثار هطول 

الغبار. كما أشار أنه تستخدم لهذا اإلجراء آلٌات حدٌثة  األمطار وهبوب الرٌاح المحملة بذرات

تمكن فنً مصنع الكسوة من االرتقاء ومباشرة المهام المطلوبة فً وقت وجٌز، ٌلً ذلك العناٌة 

بالثوب وتنظٌفه من خالل أقمشة قطنٌة ومكانس خاصة ذات أطراف ناعمة لتنظٌفه من األتربة 

 .لحرم وحركة المشارٌع المحٌطة بالمسجد الحراموالعوالق التً تنجم عن فضالت حمام ا

واستطرد أن عملٌة إزالة التنمٌش من على ثوب الكعبة المشرفة، وتنظٌفه بشكل مستمر من أي 

عوالق تشوبه وخٌاطته عند حصول فتق بسبب احتكاك الطائفٌن به وتعلقهم بؤطرافه طٌلة العام 

وتحتوي كل وردٌة على موظفٌن اثنٌن وعلى مدار الساعة، وذلك من خالل نظام الوردٌات 

مهمتهما األساسٌة تقتضً التواجد بصحن المطاف، لمراقبة ثوب الكعبة على مدار الساعة، 

 .واإلبالغ الفوري عن أي شوائب أو نتوءات قد تعلق بالثوب

وأشار إلى أن من مهام وحدة العناٌة بالثوب مراقبة الحجر األسود والركن الٌمانً لالطمئنان 

م تحرك الثوب من مكانه أو إصابته بؤي تمزق أو نتوء، لتدافع الطائفٌن من حوله، وأكد على بعد

  .أن هناك بدائل للثوب فً حال دعت الحاجة لتغٌٌره بآخر وفً زمن وجٌز

 

 


