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 سم وا 3944سبتمبر  41هـ الموافق  4141ذو القعدة  90المدينة المنورة 
يرعى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة غدًا االثنين توقيع 
اتفاقيات المرحلة األولى من مشروع مدينة العمل الخيري التي تتضمن توقيع اتفاقيات الشراكة مع الشركات المنفذة 

العام لمجلس التنسيق بين الجمعيات الخيرية فضيلة الدكتور عبد وأوضح رئيس فريق العمل بالمشروع األمين .للمشروع
، ويهدف (القطاع الخاص)الباري بن عواض الثبيتي أن المشروع يربط بين الجمعيات والقطاع الحكومي والقطاع المانح 

مة منشآتهم واالرتقاء إلى دعم القطاع الخيري بالمدينة المنورة من خالل توفير مساحات مناسبة داخل المدينة الخيرية إلقا
ويأتي بشراكة استراتيجية بين إمارة منطقة المدينة المنورة، وأمانة منطقة المدينة المنورة، وجامعة ، بالجمعيات الخيرية

وبين أن المشروع يضم  .طيبة، والجامعة اإلسالمية، ومجلس التنسيق بين الجمعيات الخيرية بمنطقة المدينة المنورة
بينها مباني مكتبية للجمعيات والمراكز الخيرية، ومبنى خاص بإدارة المدينة يشمل مركزًا إلدارة مرافق رئيسية من 

األزمات والكوارث الطبيعية، ومركز إرشاد للخدمات الخيرية يسهم في إرشاد المستفيدين للجمعيات، ومركزا وطنيا 
ة الستثمارهم، ومركزا ثقافيا متكامال يشمل قاعات للتطوع يوفر البيانات للراغبين بالتطوع والتنسيق مع الجهات الخيري

وأضاف الدكتور الثبيتي أن المشروع يضم مرافق خدمية .للمؤتمرات والتدريب وصاالت واسعة للمعارض والمهرجانات
ومستودعات تخزين على مساحات شاسعة تستفيد منها الجمعيات في المواسم وتستخدمها في الحاالت الطارئة والكوارث، 

ثالجات للمواد الغذائية التي تستخدمها الجمعيات للتبرعات، ومكاتب مخصصة لجمع التبرعات، ومبنى أجنحة فندقية وال
وأفاد أنه سيتم تطوير الموقع المقترح لتنفيذ المدينة الخيرية عليه،  .بمبالغ رمزية لضيوف الجمعيات، ومركزا تجاريا
شبكات انترنت، وأنظمة مراقبة وحراسات أمنية ،ومسطحات خضراء، وتوفير خدمات البنى التحتية من ماء وكهرباء و

  .مشيرًا إلى أنه سيتم االستفادة من التجارب الدولية واإلقليمية المماثلة في إنشاء مدينة العمل الخيري بالمدينة المنورة
، ومراكز التدريب، مثل قاعات االجتماعات الرئيسة، وأبان الدكتور الثبيتي أن المشروع سيوفر مرافق متكاملة

ومواقع جمع التبرعات وما إلى ذلك مما ، والنادي الرياضي لمنسوبي الجمعيات، والمرافق الترفيهية، والمستودعات
يحتاجه العمل الخيري، والتيسير على المستفيدين من الجمعيات من خالل وجودهم في موقع واحد، إضافة إلى وجود 

المستفيد للجمعية المناسبة الحتياجه مع توفير بيئة عمل متميزة للعمل الخيري تدعم  مركز لإلرشاد بالمدينة الخيرية يرشد
جوانب التنسيق والتكامل بين الجهات الخيرية لخدمة بلد المصطفى صلى اهلل عليه وسلم وتحقيق االستجابة السريعة 

لجمعيات الخيرية، بما في ذلك والفاعلة في الحاالت الطارئة والكوارث الطبيعية بتوفير التسهيالت الضرورية ل
من خالل مركز وطني للتطوع ، مستودعات للتخزين االستراتيجي وتنظيم وتنسيق تطوع الشباب في القطاع الخيري

 .وإيجاد أنموذج احترافي للعمل الخيري يحتذى به
ا تنسيق جهود العمل وعبر الدكتور الثبيتي عن يقينه في أن تحقق مدينة العمل الخيري الكثير من األهداف من بينه

الخيري، وتفعيل الشراكات بين الجهات ذات العالقة بالعمل الخيري ، وسهولة وصول خدمات الجمعيات إلى المستفيدين 
وسرعة خدمة المتضررين في الحاالت الطارئة والكوارث الطبيعية، وتفعيل وتنظيم العمل التطوعي وجذب وتأهيل 

حافظة عليها، وإبراز صورة مشرقة الهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك الكوادر الوطنية للعمل الخيري والم
عبداهلل بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين وسمو النائب الثاني ـ حفظهم اهلل ـ بالعمل الخيري، إضافة إلى 

رتفاع مستوى التنظيم المؤسسي استيعاب طاقات شباب وفتيات المدينة لخدمة بلد المصطفى صلى اهلل عليه وسلم وا
للجهات الخيرية وتزايد مستوى التنافس على الخير بين الجهات الخيرية وتقليل مستوى الهدر في العمل الخيري نتيجة 

 .التنسيق والتكامل المستمر
بد العزيز يذكر أن إطالق مدينة العمل الخيري جاء بناًء على توجيه صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن ع

أمير منطقة المدينة المنورة قبل نحو شهرين بهدف االرتقاء بالعمل الخيري وتيسير خدماته من خالل ضم جميع 
الجمعيات والمؤسسات الخيرية، باإلضافة إلى المؤسسات المانحة والجهات الداعمة والمساندة للعمل الخيري في موقع 

 .واحد
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 التنسيق والتعاون« األدالء»بحث مع 

 مسؤول إيراني يشيد بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

 

 (المدينة المنورة)أيمن الصيدالني  

اهلل فرحمان، عن عبر رئيس مكتب شؤون حجاج دولة جمهورية إيران اإلسالمية في المدينة المنورة نصر 

اعتزازه وبالغ تقديره وامتنانه للجهود الطيبة والخدمات والتسهيالت الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين 

الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز حفظه اهلل، من عناية فائقة لخدمة الحجاج بصفة عامة وحجاج إيران 

مان، مثمنا دور المؤسسة األهلية لألدالء في خدمة ضيوف بصفة خاصة ليؤدوا مناسكهم في راحة وأمن وأ

وأكد أن هذا ليس بغريب على . الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام وزوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة والسالم

حكومة وشعب المملكة، حيث يلمس الجميع في كل عام المزيد من الخدمات واإلمكانات في جميع المناطق 

ج، مبينا خالل لقائه والوفد المرافق له برئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور التي يسلكها الحجا

يوسف بن أحمد حوالة، وأعضاء مجلس اإلدارة بمقر المؤسسة في المدينة المنورة أمس األول، أن هذا اللقاء 

حجاج، مشيرا إلى أن ما يأتي لالطالع عن كثب على سائر الجهود التي تبذلها المؤسسة في تسهيل أمور ال

من جهته، أوضح الدكتور يوسف . تقوم به المؤسسة من خدمات جليلة وشاملة محل تقدير الحجاج اإليرانيين

حوالة أن اللقاء يأتي في إطار التعاون المستمر مع مكاتب شؤون الحجاج لبحث الموضوعات المتعلقة 

مت مناقشة كل ما يتعلق باالستعدادات التي اتخذتها بالخدمات التي ستقدمها المؤسسة للحجاج الكرام، حيث ت

المؤسسة لخدمة الحجاج، وخاصة الحجاج اإليرانيين في كل ما يتعلق باستقبالهم وسفرهم وسكنهم وإطعامهم 

مكتب الخدمة الميداني ومواقع الخدمة في محطات االستقبال والمغادرة،  وتحقيق كافة متطلباتهم والتنسيق مع

ة المؤسسة بجميع مرافقها وإمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة ضيوف الرحمن لتيسير أداء وأكد على جاهزي

الحجاج لنسكهم وفق التطلعات، ونوه إلى أن التواصل الدائم مع مكاتب شؤون الحجاج والشركات المنظمة 

 .ف الرحمنلقدوم الحجاج من شأنه تحقيق التناغم في األداء والرفع من مستوى الخدمات المقدمة لضيو
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 إنقاذ أفريقي من االنتحار

 (المدينة المنورة)أيمن الصيدالني  

بت المعلومات بين شرطة منطقة المدينة المنورة ومديرية الدفاع المدني في المنطقة حول الجهة التي تضار

أفشلت محاولة انتحار نيجيري من أعلى إحدى البنايات الواقعة في شارع قربان النازل أمس، حيث تباينت 

نيجيري وأفرادها هم من  تصريحات الجهتين حول هوية محاول االنتحار، إذ إن الشرطة تشير إلى أنه حاج

أفشلوا محاولة االنتحار، بينما الدفاع المدني يؤكد أنه مقيم نيجيري واستطاعوا إقناعه بالعدول عن االنتحار 

 .ونجحوا في إنزاله عبر سلم البناية

وأوضح الناطق اإلعالمي لشرطة منطقة المدينة المنورة بالنيابة المقدم سامي الجهني، أن الجهات األمنية 

بشرطة المنطقة تلقت بالغا يفيد بقيام حاج من جنسية أفريقية بمحاولة االنتحار من فوق سطح إحدى البنايات 

تمت مباشرة الموقع من قبل دوريات األمن ومركز شرطة العوالي وتمكنوا من »: في المدينة، وأضاف

م التنسيق مع بعثة حج بالده ، مشيرا إلى أن الحاج مريض نفسي وت«إمساك الحاج قبل إقدامه على االنتحار

 .وسوف يتم إحالته إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام حسب االختصاص

فيما أكد الناطق اإلعالمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العقيد خالد مبارك الجهني، أن غرفة عمليات الدفاع 

الجنسية االنتحار من الطابق السادس المدني في المدينة المنورة تلقت بالغا أمس عن محاولة مقيم نيجيري 

تم توجيه فرقة »: بعدما استطاع الصعود إلى أعلى إحدى البنايات الواقعة في طريق قربان النازل، وأضاف

أسفل المبنى وتعامل أفراد الدفاع المدني مع ( المالية)إنقاذ وفرقة الساللم للموقع وعند الوصول تم نصب 

، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني في «اعه بالعدول عن محاولة االنتحارالمقيم بكل هدوء واستطاعوا إقن

المدينة المنورة تمكنوا من إقناع المقيم النيجيري بالتراجع عن محاولة االنتحار من أعلى البناية ونجحوا في 

 .إنقاذه وتم إنزاله عبر سلم البناية وسلم الحدث إلى جهة االختصاص
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لترجمة في الحرمين الشريفينالمليك يوافق على مشروع ا  
يهدف إلظهار حقائق الدين الحنيف ومحاسنه ووسطيته: السديس  

 

 مكة المكرمة -محمد رابع سليمان 

 61/90/3962اإلثنين 

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد اهلل بن عبدالعزيز، على مشروع الترجمة في الحرمين الشريفين، والذى يأتي من 

منطلق حرص القيادة الرشيدة على كل ما يخدم قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وتقديم أفضل الخدمات 

كل المجاالت ومن أهم الجوانب الرئيسة في خدمة رواد الحرمين الشريفين ما يتعلق باألمور العلمية وأعظم التسهيالت لهم في 

  .والتوجيهية والتوعوية واإلرشادية لهم فيما يفيدهم في دينهم وفقه مناسكهم وزيارتهم على الوجه الصحيح

لحرمين الشريفين ال يتحدثون اللغة العربية وتفوت عليهم وتأتي أهمية هذا المشروع المبارك لما لوحظ أن عدًدا كبيًرا من قاصدي ا

فرص االستفادة من خطب الحرمين الشريفين المباشرة ألنها تلقى بغير لغتهم، وقد ينشغلون عنها بما هو محظور شرًعا، كما أن كثيًرا 

السيما أن وسائل تمكين غير الناطقين  منهم يتطلع إلى االستفادة من سماع الدروس، التي تلقى بالحرمين الشريفين مترجمة بلغتهم

 .بالعربية لالستفادة من خطب الحرمين الشريفين وفهمها سهل وميسر بعد توفر اإلمكانيات المادية والكوادر البشرية المؤهلة

مسجد الحرام وقال الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الدكتورعبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إن الرئاسة العامة لشؤون ال

والمسجد النبوي من منطلق اختصاصاتها بتقديم أفضل الخدمات لرواد الحرمين الشريفين لديها من اإلمكانيات بفضل اهلل ثم دعم المقام 

السامي الكريم ما يمكنها من تمكين هذه الفئة عند تواجدها في الحرمين الشريفين وساحاتهما من االستفادة من سماع ومعرفة الخطب 

دروس بلغتها، وسوف يكون البث بواسطة جهاز بث للترجمة الفورية لبعض اللغات الحية ويمكن التوسع باللغات حسب الحاجة وال

  .وتوفر المترجمين الموثوقين ومراعاة الضوابط المهمة في هذا المجال

المسلمين من غير الناطقين بالعربية ويوفر وال شك أن من الُمتيَقن أن هذا المشروع المبارك سوف يلقى قبوًلا واستحساًنا لدى جميع 

لهم فرصة االستفادة مما يلقى بالحرمين الشريفين من خطب ودروس ومواعظ تسهم في بيان محاسن اإلسالم وإظهار جمالياته وقيمه 

هومة لتحقق ال يخفى أن المقصود من بث الدعوة اإلسالمية والحكمة من نشرها بين الناس أن تكون معلومة مف: وأضاف. السمحة

  ،(وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبين لهم)مقاصدها السامية وأهدافها النبيلة وثمارها اليانعة قال تعالى 

وأشار إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق عدة أهداف سامية أهمها إظهار حقائق الدين اإلسالمي الحنيف ومحاسنه ووسطيته 

 .كبير للحرمين الشريفين ورسالتهما السامية في العلم والتوجيه واإلرشادوإيضاح الدور ال.. واعتداله
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 المملكة تستعرض تجربتها الفريدة في إدارة أكثر من مليوني حاج

 

 الرياض -نايف الحربي

 61/90/3962اإلثنين 

الحرمين الشريفين يوم السبت تواصل وزارة الصحة استعداداتها الستضافة المؤتمر العالمي الثاني لطب الحشود الذي سيرعاه خادم 

أيام، حيث أصدر وزير الصحة قراًرا بتشكيل لجنة عليا لإلشراف على تنظيم المؤتمر برئاسة وكيل  2المقبل في الرياض، ويستمر لمدة 

وقت  زياد ميمش وعضوية كل من وكالء الوزارة ومديري العموم، حيث بدأت لجان المؤتمر أعمالها منذ. الوزارة للصحة العامة د

 .مبكر إلظهار المؤتمر بصورة تليق بمكانة المملكة وتميزها في تنظيم مثل هذه المؤتمرات العالمية

ويهدف المؤتمر إلى االطالع على التجارب العلمية والعملية، التي سبق التعامل معها في ظروف مشابهة وبما يعزز من زيادة فاعلية 

 .ل مع التجمعات والحشود البشرية خالل مواسم العمرة والحجاإلجراءات الصحية، التي يتم اتخاذها للتعام

كما يهدف إلى استعراض تجربة المملكة لموسم الحج كونها تجربة فريدة من نوعها على اعتبار أنها تدير أكثر من مليوني حاج في 

تفادة من الخبراء العالميين والمختصين نطاق جغرافي وزمني محدد، مما جعلها مثاال يحتذى به، الفًتا إلى أن المؤتمر يعد فرصة لالس

 .في المنظمات الدولية والدول الغربية، ويتيح تبادل الخبرات، وبالتالي تطوير البرامج الصحية في هذا المجال الحيوي

مر العالمي من جانبه ثمن وكيل وزارة الصحة للخدمات العالجية الدكتور عبدالعزيز الحميضي الموافقة السامية الكريمة برعاية المؤت

هـ، مؤكًدا أن رعاية مقام 61/66/6121-61الثاني لطب الحشود، الذي ستنظمه وزارة الصحة في العاصمة الرياض خالل الفترة من 

خادم الحرمين الشريفين لهذا المناسبة المهمة تؤكد دعم القيادة واهتمامها المستمر بالقطاع الصحي وفعالياته وأنشطته الحيوية في 

 .ظ على صحة وسالمة أبناء هذا الوطن الغاليسبيل الحفا
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 ألول مرة بموسم حج" هاسب"ألف حاج يستفيدون من  400
 

 مكة -حاتم العميري 

 61/90/3962اإلثنين 

اختتمت يوم أمس بقاعة االحتفاالت بالمؤسسة األهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالتعريف 

المعني بسالمة الغذاء والتي قدمها عضو هيئة سالمة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية والمدرب المعتمد  "هاسب"بنظام 

بمؤسسة المجهر للتحاليل الجرثومية، واستشاري سالمة األغذية الدكتور فهد بن علي خياط واستمرت لمدة ثالثة أيام وشارك فيها 

ومساعديهم، والمراقبين "الطباخين"لخدمة الميدانية ومشرفي التغذية ومتعهدي التغذية مشارك من رؤساء مكاتب ا( 199)قرابة 

 . هـ6121ألف حاج خالل تواجدهم بالمشاعر المقدسة موسم حج هذا العام ( 199)الصحيين الذين سيعملون على تغذية قرابة 

عنية بسالمة الغذاء، ويعمل على التعريف باألخطار التي يعتبر من األنظمة الوقائية الم"هاسب"وأوضح الدكتور فهد خياط أن نظام

تهدد سالمة الغذاء سواًء البيولوجية منها أو الكيميائية أو الفيزيائية، والتعريف من النقاط الحرجة للسيطرة عليها لضمان سالمة 

ى مثيلتها من مؤسسات الطوافة التي المنتج، مشيرًا أن المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا تعتبر المؤسسة األولى عل

 .تقوم بتطبيق هذا النظام ميدانيًا لتغذية حجاجها بالمشاعر المقدسة تحديدًا

وأبان الدكتور فهد خياط بضرورة تدريب جميع العاملين والمعنيين بأمور تغذية ضيوف الرحمن على الممارسات الصحية السليمة عند 

 .يتهم كذلك بأهمية النظافة الشخصيةإعداد وتصنيع وتوزيع األغذية، وتوع

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر، أن المؤسسة 

ألف ( 19)ماضية في تطبيق برامجها وخططها التشغيلية المعنية برعاية وخدمة ضيوف بيت اهلل الحرام الذين وصل منهم أكثر من 

 -حفظهم اهلل  -مكتب خدمة ميدانية وفق توجهات وتطلعات والة األمر( 661)ألف حاج يتم خدمتهم عبر( 199)حاج من أصل قرابة 

 .في ظل متابعة دائمة من وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار

ق اإلعالمي بها المطوف عمر بن سراج فيما أوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج دول جنوب آسيا، والناط

أكبر، أن المؤسسة تقوم بتدريب وتأهيل كافة الكوادر بها في شتى المجاالت من أجل تطوير وتنمية المهارات وتحسين وتجويد األداء 

تغذية بالمشاعر بشكل يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وخاصة الخدمات المتعلقة بشؤون ال

 .المقدسة
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 فالملتقى السنوي لمؤسسات أرباب الطوائ

 

." 

.

 ةعدد من الحجاج يعبرون عن مشاعرهم بمناسبة وصولهم للمدين

 
  

  

 . 
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