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 سم وا 3444سبتمبر  44هـ الموافق  4040ذو القعدة  40جـدة 

التقى معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار بمكتبه بجدة اليوم رئيس مكتب شؤون الحج الصيني مصطفي يانغ 

الدينية التونسي الدكتور نور الدين خادمي ومعالي وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية الليبي جيبوه ومعالي وزير الشؤون 

  .علي محمد البشير حمودة ،كاًل على حده

وتم خالل اللقاءات مراجعة بعض الموضوعات التي سبق مناقشتها في االجتماعات التي عقدت في شهر جمادى األولى 

  .هـ4040

ءات أن جميع االستعدادات وجميع الجهود واإلنجازات المقدمة من حكومة خادم الحرمين وأوضح معاليه خالل اللقا

الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه اهلل ـ أصبحت جاهزة الستقبال ضيوف الرحمن لهذا العام 

  .هـ4040

هتمام التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين ومن جانبهم أشاد مسؤولو الحج بتلك الدول خالل اللقاءات بالرعاية واال

  .لضيوف الرحمن وبمجمل اإلنجازات والمشروعات التي تنفذ في الحرمين الشريفين والمطاف والمشاعر المقدسة

وأبدوا تفهم بالدهم للقرار الذي اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين بشأن تقليص نسبة الحجاج مراعاة لما يشهده بيت 

  .هلل الحرام والمطاف من مشروعات توسعية كبيرة تصب في مصلحة الحجاج ألداء فريضتهم بكل يسر واطمئنانا
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 سم وا 3444سبتمبر  44هـ الموافق  4040ذو القعدة  40الرياض 

ر الدكتور منصور بن متعب عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية أمانات العاصمة وجه صاحب السمو الملكي األمي

المقدسة والمدينة المنورة ومحافظة جدة بتسخير كافة اإلمكانات لتوفيركافة خدمات االصحاح البيئي بمكة المكرمة 

تفعيل آليات مكافحة آفات الصحة العامة والمدينة المنورة والمشاعر والطرق المؤدية إليها خالل موسم الحج هذا العام و

واالستعداد المبكر والجيد لتطبيق خطط المكافحة الوقائية الصديقة للبيئة حفاظًا على صحة وسالمة ضيوف الرحمن 

 .ورعايتهم ألداء مناسك الحج في بيئة صحية ومناسبة

لذباب واآلفات الناقلة لألمراض سواء وشَددت الوازرة على أهمية تكثيف أعمال رصد واكتشاف بؤر توالد البعوض وا

كانت تجمعات للمياه أو المستنقعات أو النفايات والعمل على إزالتها أو معالجتها كميائيًا باستخدام المبيدات المناسبة قبل 

وصول الحجاج واالستفادة في ذلك من جهود الوزارة في التعرف على النقاط الحرجة والخاصة بأعمال مكافحة اآلفات 

لتي تضمن بمشيئة اهلل تعالى نجاح خطط المكافحة خالل موسم الحج ووقاية حجاج بيت اهلل الحرام من األمراض وا

" إدارة الصحة العامة"والحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث،الفتًا إلى حرص الوزارة من خالل وكالة الشؤون البلدية 

 .انات لتحقيق هذا الهدفعلى تقديم كافة أشكال الدعم الفني والمشورة لألم

وإنفاذًا لتوجيهات سمو وزير الشؤون البلدية والقروية وتحسبًا ألي زيادة مفاجئة في كثافات آفات الصحة العامة خالل 

موسم الحج أوضح وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف بن صالح السيف أن إدارة الصحة العامة بوزارة الشؤون البلدية 

من النقاط المهمة النجاح جهود المكافحة وخفض كثافة آفات الصحة العامة للحدود الطبيعية  والقروية حددت عددًا

وتضمنت تعليمات الوزارة ضرورة أن تبدأ المرحلة األولى من أعمال مكافحة اآلفات قبيل بدء أعمال الحج خالل الفترة 

عمال الوقائية لمكافحة جميع آفات الصحة ذي القعدة وتستمر حتى السادس من شهر ذي الحجة وذلك بتكثيف األ 34من 

من ذي الحجة،ويتم فيها استخدام الطعوم والمصائد في أعمال المكافحة  34وحتى  7العامة بينما تبدأ المرحلة الثانية من 

 .حفاظًا على صحة الحجاج وسالمتهم

اعدة األمانات للقضاء على البيئة وأضاف السيف أن إدارة الصحة العامة بوزارة البلديات أعدت دلياًل إرشاديًا لمس

المناسبة لتكاثر الذباب قبل بدء موسم الحج يتضمن وسائل تقليل حجم النفايات وتطبيق مفهوم اإلدارة الصحية في جميع 

مراحل جمعها ونقلها والتخلص منها أواًل بأول،باإلضافة إلى رش حاويات النفايات بعد تفريغها بمبيدات فسفورية 

بمعدل مرة كل يومين،وكذلك رش مرامي النفايات ومحطات التجميع اإلنتقالية بمبيدات عضوية ذو أثر عضوية مناسبة 

باقي مرتين على األقل قبل بدء موسم الحج مع استخدام الرش الرذاذي ذو الجزيئات األكبر لمكافحة األطوار البالغة 

  .للذباب في األماكن العامة

أعمال الحج أوضحت الوزارة بضرورة التأكيد على األسواق والمطاعم والمالحم وفيما يتعلق بالفترة الثانية وبدء 

وغيرها من المنشآت بتوفير أعداد كافية من المصائد الكهربائية والفرمونية وتطبيق الئحة الجزاءات والغرامات البلدية 

ها بعيدًا عن أنظار المستهلكين بحق من يخالف ذلك واستخدام األشرطة الالصقة في المطاعم واألسواق على أن يتم وضع

واستبدالها يوميًا واستخدام الطعوم المتخصصة لمكافحة األطوار البالغة من الذباب من خالل وضعها في حظائر الماشية 

 .واألسواق والمسالخ بعيدًا عن تناول الحيوانات وفي األماكن التي يكثر فيها الذباب في المشاعر المقدسة
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 سم وا3444سبتمبر 44هـ الموافق 4040ذو القعدة  0مكة المكرمة 

بدأت وحدة التطويف الميداني المرتبطة بمؤسسة جنوب آسيا عملها في تقديم ومتابعة الخدمات المقدمة في الطواف 

ام بشكل منظم تحت إشراف وإرشاد مطوفين لديهم الخبرة الكافية للقيام بهذه الخدمة على والسعي لحجاج بيت اهلل الحر

 .أكمل وجه

الشيخ عبدالحميد بن سعيد المالكي استمرار التعاون بين الرئاسة ، وأوضح مدير إدارة شؤون التطويف بالمسجد الحرام 

سة جنوب آسيا بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الحج ومؤس

  .العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

ودعا المالكي باقي المؤسسات األهلية األخرى إلى ضرورة تطبيق برنامج وحدة التطويف الميداني لمطوفي حجاج 

ى تنظيم وتنسيق اإلشراف على أداء حجاجهم التابعين لمؤسساتهم لعبادة الطواف والسعي كما حثهم أيضًا عل، الخارج 

بشكل منظم ومتقن تحقيقًا لتوجيهات والة األمر في هذه البالد المباركة باالهتمام بحجاج بيت اهلل الحرام وتوفير كل ما 

 .من شأنه تسهيل أدائهم نسكهم في يسر وسهولة

 سموا3444سبتمبر  44هـ الموافق 4040ذي القعدة  0المدينة المنورة 

التقى مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي أمس رئيس مكتب شؤون حجاج 

 .تركيا في المدينة المنورة نوزة علي

وتم خالل اللقاء مناقشة االستعدادات والترتيبات المنظمة لحجاج تركيا وتبادل اآلراء حيال العديد من الجوانب الهادفة إلى 

 .توفير أقصى درجات الخدمة المتميزة لضيوف الرحمن خالل إقامتهم في المدينة المنورة

لحرمين الشريفين على ما توليه من اهتمام بالغ وعبر رئيس مكتب شؤون حجاج تركيا عن الشكر والتقدير لحكومة خادم ا

 .بخدمة ورعاية ضيوف الرحمن والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجههم

من ذي  6يذكر أن أولى قوافل حجاج تركيا ستصل عبر مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في الـ 

 .القعدة الجاري
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 سم وا 3444سبتمبر  44هـ الموافق  4040ذو القعدة  40الرياض 

ئيس هيئة الهالل األحمر السعودي بمكتب سموه رأس صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن عبداهلل بن عبدالعزيز ر

 .اليوم اجتماع اللجنة اإلشرافية العليا ألعمال هيئة الهالل األحمر في الحج

هـ واالستعدادات والمستجدات التي تقوم 4040واستعرض االجتماع الخطة التفصيلية العامة للهيئة لموسم حج هذا العام 

وذلك تمشيا مع ، ية اإلسعافية لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار بها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الطب

 -وسمو النائب الثاني ، وسمو ولي عهده األمين، توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود

  .هـ4040بالجاهزية واالستعداد الستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام  -حفظهم اهلل 

مشيرًا إلى ، وأكد سمو رئيس الهيئة ارتياحه للتجهيزات التي قامت بها هيئة الهالل األحمر السعودي لموسم حج هذا العام

تؤكد على استعداد جميع  -أيدهم اهلل  -أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين وسمو النائب الثاني 

 ةالجهات المعني

سم الحج ومنها هيئة الهالل األحمر السعودي لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسخير جميع والمشاركة بمو

  .اإلمكانيات لتسهيل تأديتهم لمناسك الحج بكل يسر وسهولة منذ وصولهم حتى مغادرتهم

عاف الثابتة وأبان سموه أن الهيئة مستعدة وهلل الحمد لموسم حج هذا العام بوقت مبكر من حيث تجهيز مراكز اإلس

والموسمية وتوفير سيارات اإلسعاف المجهزة والقوى العاملة وتوفير خدمات اإلسعاف الجوي وذلك في مكة المكرمة 

.والمدينة المنورة وعلى جميع الطرق والمنافذ التي يسلكها ضيوف الرحمن
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المغامسي.. في ندوة إلمام وخطيب مسجد قباء : 

 التعامل الحسن مع ضيوف الرحمن كنز لآلخرة

 

المدينة المنورة)أيمن الصيدالني   ) 

أكد فضيلة الشيخ صالح المغامسي، في ندوته التي نظمها قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء 

قدمها فضيلة الشيخ صالح بن عواد ( الرحمنأخالقيات التعامل مع ضيوف )بالمدينة المنورة بعنوان 

المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، على أهمية فضل حسن الخلق بشكل عام ومع ضيوف الرحمن بشكل 

خاص، وأنه من مسببات القرب من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم القيامة، واصفا حسن التعامل واللين 

خره المسلم لليوم الذي يقف فيه أمام اهلل سبحانه وتعالى، مبينًا أن والحلم مع ضيوف الرحمن بالكنز الذي يد

نحن نتعامل مع ضيوف الرحمن »االنسان حين يكون بعيدًا عن وطنه يعتريه شيء من ذل الغربة وأضاف 

وهم قطعوا آالف األميال فعلينا أن نستشعر أنهم في غربة ونتذكر غربتنا يوم ال ينفع مال وال بنون ونعاملهم 

 .«مثل ما نحب أن نعاملب

وأورد الشيخ المغامسي في هذا الخصوص العديد من القصص والموضوعات التي تبين فضائل حسن الخلق 

 .وانعكاسه على المرء في الدنيا واآلخرة

وفي ختام الندوة قدم الدكتور محمد عفيفي ترجمة باللغة اإلنجليزية ألهم محاور الندوة للحضور من مكاتب 

 .عقب ذلك طرحت األسئلة واالستفسارات( بعثات الحج) شؤون الحجاج
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