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 سم وا 3114سبتمبر  11وافق هـ الم 1141ذو القعدة  11المدينة المنورة 

عقدت اللجنة العليا لالحتفال لمناسبة اختيار المدينة المنورة عاصمة الثقافة اإلسالمية اليوم اجتماعها الخامس، برئاسة 

صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة العليا، وبحضور 

  .الثقافة واإلعالم الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، وأعضاء اللجنة العليا، وذلك بمحافظة ينبعمعالي وزير 

واستعرض االجتماع التقرير المفصل الذي قدمته األمانة العامة الالحتفائية، وما تم من جهود وأعمال ومهام وفعاليات 

-تم الوقوف على التقرير الشامل لكل الفعاليات واألنشطة التي ستتم قامت بها األمانة العامة لالحتفائية حتى تاريخه، كما 

 .في الفترة المتبقية من هذا العام وفق جدولة االحتفائية حتى انتهاء المناسبة -بمشيئة اهلل 

وأثنى سمو أمير منطقة المدينة المنورة خالل االجتماع على جميع الجهود والمشاركات التي بذلت من قبل مختلف 

ات احتفاء بالمدينة المنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية وإعالء لشأن هذه المناسبة العظيمة بقدر عظمة مدينة نبي الجه

، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك مبادرات مستدامة واستعدادات ثقافية واجتماعية وعلمية في -صلى اهلل عليه وسلم  -الهدى 

  - .حفظهم اهلل -الشريفين، وسمو ولي عهده األمين، وسمو النائب الثاني  المدينة المنورة، بدعم كريم من خادم الحرمين

واستعرض االجتماع أيضًا استعدادات وزارة الثقافة واإلعالم بشأن مؤتمر وزراء الثقافة واإلعالم بالدول اإلسالمية، 

 .لتربية والعلوم والثقافة االيسيسكوالذي سيعقد بالمدينة المنورة في إطار االحتفائية وبالتنسيق مع المنظمة اإلسالمية ل

كما تم االطالع على إجراءات التنظيم الخاصة بالمعرض المشترك للخط العربي والمدينة المنورة في الصور 

الفوتوغرافية، إضافة إلى مناقشة تقرير الموقع اإللكتروني الخاص بالمناسبة، الذي يقدم خدماته اإلعالمية والعلمية 

  .هور كافة، بسبع لغات عالمية مختلفة تلبي لغات غالبية العالم اإلسالميواالستفسارات للجم

و ناقش األعضاء المقترح المقدم من األمانة العامة لالحتفائية حول الحفل الختامي لمناسبة اختيار المدينة عاصمة للثقافة 

  .اإلسالمية

جنة العليا بضرورة البذل واالجتهاد فيما تبقى من وفي ختام االجتماع وجه سمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس الل

.أنشطة وفعاليات لالحتفائية، داعيًا اهلل أن يكلل بالتوفيق و يتحقق المزيد من العطاء والجهود
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 سم وا 3114سبتمبر  11هـ الموافق  1141ذو القعدة  11المدينة المنورة 
حاجًا ماليزًيا لحظة قدومهم أمس إلى المدينة  151طالبًا من طالب المرحلة االبتدائية في استقبال "  41"شارك نحو 

الذي تنظمه فرع وزارة الحج " نحبك يا ضيف الرحمن" نامج وذلك في إطار بر، المنورة جوًا ألداء مناسك الحج 
 .بالمنطقة

واستقبل الطالب فوج ضيوف الرحمن في صالة القدوم بمطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة 
العجوة والورد  كما قدم الطالب للحجاج ماء زمزم وتمر، باألهازيج المدنية التي كانت تردد قديمًا عند وصول الحجاج

 .المديني في مشهد لقي استحسان الحجاج
وأفاد مدير فرع وزارة الحج بالمنطقة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي أن البرنامج يهدف إلى غرس قيم العناية واالهتمام 

والمدينة وبيان أهميتها وفضلها وبيان الوجه المشرق ألبناء المملكة عامة ، بخدمة ضيوف الرحمن في نفوس الناشئة 
وتسخير طاقات الشباب وقدراتهم في خدمة ضيوف ، المنورة خاصة وتميزهم بخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار

وتنمية هذه القيم لدى الشباب بما يحقق ، وإظهار معنى محبة وتقدير الزائر وإبراز معاني األخوة اإلسالمية، الرحمن
 .ل حفاوة وإكرامرؤية وتطلعات الدولة ورعايتها لضيوف الرحمن بك

طالبًا في (  41)إلى أن البرنامج يستهدف طالب المرحلة االبتدائية والمتوسطة في التعليم العام ، بواقع ، ولفت البيجاوي
.كل مناسبة استقبال حيث يتكفل فرع الوزارة بهذا البرنامج كاماًل

 سم وا 3114سبتمبر  11هـ الموافق  1141و القعدة ذ 11عرعر 
أكمل منفذ جديدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالية استعداداته الستقبال ضيوف الرحمن القادمين إليه من العراق وهم 

  .في طريقهم إلى المشاعر المقدسة لتأدية مناسك الحج لهذا العام
عزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الحج بالمنطقة ووجه صاحب السمو األمير عبداهلل بن عبدال

مختلف الجهات المعنية بالمنفذ ذات العالقة بشؤون الحج والحجاج بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت اهلل الحرام وتسهيل 
ك عبداهلل بن عبدالعزيز آل اجراءات دخولهم عبر المنفذ ، منوًها باهتمام ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين المل

.بضيوف الرحمن -حفظه اهلل  -سعود 
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 عرفقة مدير عءم فرع الوزابرة

 طالب االعتدائية يستقبلون الحجءج عءلوبرود والاجوة

 

 (المدينة المنوبرة)أيمن الصيدالني  

حاجا ماليزيا بمطار  151بلت مجموعة من طالب المراحل االبتدائية في المدينة المنورة ما يزيد على استق

والذي ( نحبك يا ضيف الرحمن)األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أمس الثالثاء، وذلك في إطار برنامج 

 .الموسمتقيمه وتشرف عليه وزارة الحج ممثلة في فرع المنطقة، كأحد مستجدات خطة هذا 

طالبا وبإشراف ومتابعة مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة  31وبدأ تنفيذ البرنامج بمشاركة ما يقارب من

المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، الذي شارك في استقبال الطالب لضيوف الرحمن فور 

وصول الحجاج إلى المدينة، فيما سارع وصولهم لصالة الحجاج باألهازيج المدينية التي كانت تردد قديما عند 

المشاركون من الطالب في تقديم ماء زمزم وتمر العجوة والورد المديني، في مشهد القى استحسان الحجاج، 

 .وبدا جليا على محياهم

وأوضح مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي بأن برنامج 

يهدف في األساس إلى غرس قيمة خدمة ضيوف الرحمن في نفوس النشء وشرف ( الرحمننحبك يا ضيف )

هذه الخدمة التي نشاء عليها اآلباء واألجداد وبيان أهميتها وفضلها وبيان الوجه المشرق ألبناء المملكة عامة 

خير طاقات والمدينة المنورة خاصة وتميزهم بخدمة زوار المدينة المنورة من الحجاج والمعتمرين وتس

الشباب وقدراتهم في خدمة ضيوف الرحمن وإظهار معنى الحب الحقيقي وتقدير الزائر وإبراز معاني األخوة 

 .اإلسالمية

الفتا إلى أن رسالة البرنامج تتمثل في إبراز الحفاوة واإلكرام التي يفخر بها أبناء المدينة المنورة وتنمية هذه 

مشيرا إلى أن . عات الدولة ورعايتها لضيوف الرحمن بحفاوة وإكرامالقيم في النشء بما يحقق رؤية وتطل

طالبا في كل ( 41)البرنامج يستهدف طالب المرحلة االبتدائية والمتوسطة في التعليم العام، وذلك بواقع 

 .مناسبة استقبال فيما يتكفل فرع الوزارة بهذا البرنامج كامال
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 دكرنفال بالتمر والور« نحبك يا ضيف الرحمن»
 إعادة الموروث المديني يرسم البسمة على محيا الحجاج

 

المدينة -حسين بختاور   

81/90/3982األربعاء   

 
 

المنورة أعاد فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الموروث المديني الذي اشتهر به أهالي المدينة 

طالًبا من طالب المراحل « 03»ر التاريخ، وذلك من خالل مشاركة نحو في حسن استقبال ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي على م

حاًجا ماليزًيا بمطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ويشرف  053االبتدائية في المدينة المنورة يوم أمس في استقبال ما يزيد عن 

والذي تقيمه وتشرف عليه وزارة الحج ممثلة « حمننحبك يا ضيف الر»عليهم المشرف التربوي هاشم الشريف، وذلك في إطار برنامج 

يوًما في موسم ما بعد الحج، وهو أحد مستجدات خطة هذا « 03«يوًما في موسم ما قبل الحج و« 03»في فرع المنطقة ويستمر لمدة 

 .الموسم

رحمن البيجاوي، الذي شارك في استقبل بدأ البرنامج بإشراف ومتابعة مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد بن عبدال

الطالب لضيوف الرحمن فور وصولهم لصالة الحجاج باألهازيج المدينية التي كانت تردد قديما عند وصول الحجاج إلى المدينة، فيما 

ج، وبدا جلًيا سارع المشاركون من الطالب في تقديم ماء زمزم وتمر العجوة والورد المديني والمرش، في مشهد لقى استحسان الحجا

 .على محياهم

يهدف في « نحبك يا ضيف الرحمن»وبين مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي بان برنامج 

ا األساس إلى غرس قيمة خدمة ضيوف الرحمن في نفوس النشئ وشرف هذه الخدمة التي نشاء عليها اآلباء واألجداد وبيان أهميته

وفضلها وبيان الوجه المشرق ألبناء المملكة عامة والمدينة المنورة خاصة وتميزهم بخدمة زوار المدينة المنورة من الحجاج والمعتمرين 

وتسخير طاقات الشباب وقدراتهم في خدمة ضيوف الرحمن وإظهار معنى الحب الحقيقي وتقدير الزائر وإبراز معاني األخوة اإلسالمية، 

أن رسالة البرنامج هي الترحيب بحجاج بيت اهلل الحرام زوار المسجد النبوي الشريف فور وصولهم للمدينة المنورة وإبراز مشيًرا إلى 

الحفاوة واإلكرام التي يفخر بها أبناء المدينة المنورة وتنمية هذه القيم في النشئ بما يحقق رؤية وتطلعات الدولة ورعايتها لضيوف 

من جهته أكد مدير عام التربية والتعليم ناصر بن عبداهلل العبدالكريم أن مشاركة أبنائنا الطالب تأتي ضمن الرحمن بحفاوة وإكرام، 

األنشطة الالمنهجية والتي من شأنها غرس القيم وتعزيز مكانة الطالب في المجتمع، مشيًدا بالتعاون البناء بين فرع وزارة الحج وإدارة 

 .ا أنها ليست المرة األولى فطالب الكشافة لهم باع كبير في هذا المجال من حيث خدمة الحجاج وإرشادهمالتربية والتعليم بالمدينة، مؤكًد

 

http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/425630.jpeg
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 ولكن نوصي كبار السن بعدم الحج هذا العام.. وزير الصحة ال نمنع أي شخص يرغب في الحج

 مستشفى موزعة على كل من مكة المكرمة والمدينة المنوبرة والمشءعر المقدسة( 12)تهيئة 

يز الربيعة استمرار الوزارة في مراقبة ومتابعة الوضع الصحي عن كثب أكد وزير الصحة الدكتور عبداهلل بن عبدالعز    
داخليا وخارجيا، موضحا انها قامت باتخاذ كافة احتياطاتها المهنية في جميع منافذ الدخول البرية والجوية والبحرية، 

 .وتتواصل على مدار الساعة مع المنظمات والجهات الصحية الدولية
لحجاج بيت اهلل الحرام مطمئن جدا وهلل الحمد ولم تسجل أي أمراض وبائية ونحن متفائلون هذا  ولفت الى أن الوضع الصحي

العام بموسم حج صحي خال من االوبئة باذن اهلل حيث ان كافة المؤشرات الصحية والتقارير جيدة بين ضيوف الرحمن وهلل 
 .الحمد

جاء ذلك خالل ترؤسه امس اجتماع لجان الحج التحضيرية الخامس الستعراض سير العمل في اللجان واالستعدادات لتنفيذ 
ه ، كما اطلع معاليه على تقارير جميع اللجان التحضيرية على التجهيزات والبرامج والخطط 1141خطة الوزارة لموسم حج 

 .والعاملينوالتجارب الفرضية للتأكد من جاهزية المرافق 

وقال الربيعة ان الوزارة جندت فرقا طبية ميدانية تتعامل مع الحاالت الطارئة أواًل بأول في المواقع التي يوجد بها الحجاج 
( 11)مشيرًا أن الوزارة خصصت . وذلك بواسطة خبراء واستشاريين في التخصصات المعنية وجميعهم من داخل المملكة

 .حديثة في جميع المرافق الصحية بالمشاعر المقدسةماليين للتجهيزات التقنية ال
سخرت ( أنفلونزا الخنازير)و( سارس)وأبان أنه استمراًرا للنجاحات التي حققتها وزارة الصحة في التعامل مع متالزمة 

لعالمية والوطنية في الوزارة كافة إمكاناتها وخبراتها المتراكمة وخططها الوقائية والعالجية الدائمة والطارئة وفًقا للمعايير ا
؛ حيث قامت وزارة الصحة منذ اكتشاف الفيروس بالتواصل مع (MERS-Cov )التعامل مع مرض فيروس كورونا الجديد

الخبراء داخل الوطن وخارجه ومع منظمة الصحة العالمية؛ بهدف التعرف على هذا الفيروس واتخذت العديد من اإلجراءات 
مؤكدًا أن وزارة الصحة ال تمنع أي شخص يرغب في الحج ولكن توصي كبار . العام لمنع انتشار المرض بموسم حج هذا

 .السن بعدم الحج هذا العام ومن لديه أمراض مزمنة
ورحب بالمشاركين في المؤتمر العالمي الثاني لطب الحشود الذي سيعقد يوم السبت القادم في الرياض برعاية كريمة من 

مؤكدًا معاليه اكتمال استعدادات الوزارة الستضافة هذا الحدث الهام وأشار إلى أن  -اهلليحفظه –خادم الحرمين الشريفين 
 .موضوع فيروس كورونا سيكون المحور الرئيسي لنقاشات المؤتمر

مستشفيات، ( 1)مستشفى موزعة على كل من مكة المكرمة ( 35)كما أوضح الدكتور الربيعة ان وزارة الصحة هيأت 
مستشفيات بمشعر عرفات واخيرا مدينة الملك عبداهلل ( 1)مستشفيات، و( 1)مستشفيات، ومشعر منى ( 9)والمدينة المنورة 

سرير  511سرير لألقسام المختصة و 1311سريرًا منها ( 5351)وتبلغ السعة السريرية اإلجمالية لهذه المستشفيات  الطبية
 سريرا في اقسام 551عناية مركزة و

مركزا صحيا بالعاصمة المقدسة  14مركزا صحيا دائما وموسميا في مناطق الحج منها  111يز باإلضافة إلى تجه الطوارئ
مركزا للطوارئ على جسر الجمرات  11مركزا في المدينة المنورة، اضافة الى  13مركزا صحيا بالمشاعر المقدسة و 01و

 .والمراكز الصحية داخل الحرام المكي الشريف
وحدة من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل المختلفة لتزويد ( ستة عشر ألف( )10111) وقال إن الوزارة قامت بتوفير

المرافق الصحية بالمشاعر والعاصمة المقدسة، كما قامت بتجهيز مهابط الطائرات التابعة للوزارة طبقًا للمواصفات الخاصة 
ة إلى االستفادة من مهابط الطائرات لنقل الحاالت باإلضاف( منى الطوارئ -عرفات  -النور -حراء)بذلك بالمستشفيات التالية 

ألف ممارس صحي وإداري من منسوبي الوزارة لخدمة حجاج بيت اهلل ( 335511)إضافة إلى تكليف ما يقارب . الحرجة
سيارة اسعاف صغيرة إلى لجنة ( 51)الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، كما تم إضافة عدد 

طوارئ والطب الميداني بهدف تعزيز خدمات الطب الميداني ولتجوب أماكن االزدحام وتقديم الخدمات الطبية في أماكن ال
 .التجمعات البشرية وضيوف الرحمن
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موظفًا على خمس ُلغات للتعامل مع ضيوف الرحمن 460تدريب   

 

دورات تدريبية في ” ُبنيان“نّظمت الجامعة اإلسالمية األسبوع المنصرم ضمن برنامج إدارة الشراكة في عمليات الحج 

من منسوبي الجهات ذات العالقة بأعمال الحج، وذلك بالتعاون مع لجنة الحج بإمارة منطقة  460مبادئ اللغات استهدفت 

 .المدينة المنورة

ن سليمان الغفيلي عميد خدمة المجتمع بالجامعة، مبيِّنًا أن الدورات تأتي امتدادًا لسلسلة أوضح ذلك الدكتور عبداهلل ب

البرامج التدريبية التي تقيمها الجامعة لمنسوبي الجهات ذات العالقة بأعمال الحج بهدف الرقّي بمستواهم الثقافي والمهني 

ردية والتركية والفرنسية والفارسية، إلكساب المتدربين اإلنجليزية واأل: واإلداري، حيث شملت الدورات مبادئ اللغات

المهارات الالزمة في هذه اللغات، لتوظيفها في استقبال ضيوف الرحمن والتعامل معهم، وتضمنت كل ما يحتاجه 

 .المنسوبون في هذا المجال من ترحيب ومحادثات تثري جانب التواصل مع الحجاج

ز تنمية المهارات بالجامعة استمّرت ألسبوع بمعدل أربع ساعات تدريبية يوميًّا، وأضاف أن الدورات التي ُعقدت في مرك

 41في اللغة التركية، و 00في اللغة األردية، و 00متدّربًا في برنامج مبادئ اللغة اإلنجليزية، و 55وبلغ عدد المتدربين 

 .متدّربًا في برنامج اللغة الفارسية 04في اللغة الفرنسية، و
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