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 هـ 7141ذو القعدة  71 ثنيناال



 
 

 
2 



 
 

 
3 

 

أكد صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن ما تشهده المملكة من 

مشاريع تنموية كبرى في مختلف القطاعات دليل على حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن 

 .لمكانة التي تستحقهاعلى وضع المملكة في ا -حفظه اهلل -عبدالعزيز آل سعود 

ورفع سمو أمير منطقة المدينة المنورة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين 

والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني  -حفظهم اهلل  -الشريفين وسمو ولي عهده األمين وسمو النائب الثاني 

  .للمملكة(  38) الـ

إن ما حققته هذه البالد المباركة من نقلة حضارية على مدى العقود الماضية : ل سموه في تصريح بهذه المناسبة وقا

واألساس المنيع الذي وضعه لتوحيد  -طيب اهلل ثراه  -يعكس عظم الملحمة الوطنية التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز

المراحل المتعاقبة ألبنائه الملوك من بعده، وحتى عهد خادم الحرمين  البالد تحت راية التوحيد وسارت عليه الدولة خالل

الذي أكمل المسيرة وأطلق ورشة عمل كبرى للتنمية في  -حفظه اهلل -الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 

 .مختلف المناطق، حظيت منطقة المدينة المنورة بنصيب وافر من مشاريعها

 -شرف اهلل الدولة بخدمة الحرمين الشريفين ووضع خادم الحرمين الشريفين : ة المدينة المنورة وأضاف سمو أمير منطق

 .توسعتهما ورعايتهما وتطوير خدمة زّوارهما في قمة أولوياته -حفظه اهلل

فين الملك لتوحيد المملكة وقد بدأت توسعة خادم الحرمين الشري(  38)تمر ذكرى اليوم الوطني الـ: واستطرد سموه قائال 

عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود الكبرى للحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة ، التي تتزامن مع تنفيذ مشروع 

التوسعة التاريخية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، وتعد امتدادًا لرعايته الكريمة لالماكن المقدسة وخدمة الحرمين 

 .المسلمين من مختلف أصقاع األرضالشريفين والحجاج والمعتمرين والزوار 

وفي ختام تصريحه سأل سمو األمير فيصل بن سلمان المولى عز وجل أن يحفظ على هذا الوطن أمنه واستقراره في 

 - .حفظهم اهلل -ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين
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أبرز معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار مكانة المملكة العربية السعودية المتميزة ضمن منظومة شعوب 

ودول العالم بفضل سياستها وعالقتها ذات النهج القوي والمترابط مستندة في ذلك على قاعدة راسخة تراعي الوسطية 

  .المساواة في مختلف شؤونهاوتأصيل مبدأ الحوار والعدل و

إن المواطن السعودي يتواصل مع حدث ال : وقال معاليه في كلمة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والثمانين للمملكة 

ينساه التاريخ كيف ال وقد اعتمد مسمى المملكة العربية السعودية على هذا الكيان الكبير الذي كان فيما قبل ممزقًا تتناحر 

إخماد الفتن وجمع  -رحمه هلل  -لقبائل ولما قيض اهلل على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود فيه ا

حيث استطاع تحقيق أول وحدة تاريخية في الجزيرة العربية وذلك استنادا على ما يحض .. القلوب تحت راية التوحيد 

  .عتدال فاستتب األمن واالستقرارعليه الدين اإلسالمي ووفق مقتضى الوسطية والعدل واال

أن ما تحقق وما يزال يتحقق من إنجازات عظيمة تشهدها المملكة في مختلف المجاالت بقيادة راعي نهضتها خادم 

تعد مفخرة تستحق اإلشادة واالسترشاد بها ناهيك أنه أيده اهلل  -حفظه اهلل  -الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 

لمي يحمل بين جوانحه وفكره ووجدانه هموم األسرة والمجتمع اإلنساني قاطبة وليس بمستغرب أن يولي وطنه زعيم عا

جل عنايته ورعايته ويبرز ذلك بوضوح من خالل ما يشهده الوطن العزيز من أقصاه إلى أقصاه على مختلف الصعد 

مملكة واالبتعاث للطالب والطالبات لمختلف أنحاء الحيوية وبخاصة جهة التعليم العام وفتح الجامعات في معظم مدن ال

  .العالم وتفعيل لغة الحوار والتواصل البناء مع اآلخر

إن توسعة الحرمين الشريفين وإيجاد قطار المشاعر وتطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة واستكمال جسر الجمرات 

وية والحضارية التي تفاخر بها قيادة المملكة دول العالم وتواصل تنفيذ مشروع قطار الحرمين في مقدمة المشاريع التنم

وتحمل رسالة شرف ونبل مقصد لرعاية شؤون ضيوف الرحمن والتسهيل عليهم أداء نسكهم حيث يتم تنفيذ هذه 

ك المشاريع وفق أحدث المواصفات التقنية وقد ترتب على ذلك زيادة إقبال المسلمين للقدوم إلى الديار المقدسة ألداء نس

الحج وكذلك العمرة على مدار العام بما يقدر سنويًا بنحو ستة ماليين مسلم يتم استقبالهم معززين مكرمين وتوفير 

احتياجاتهم وكأنهم بين أهليهم وذويهم وفي أوطانهم ونحن نتشرف بهذه الخدمة المتوارثة القديمة قدم التاريخ التي نعتز 

  .بها كل االعتزاز ملكًا وحكومة وشعبًا

إن وزارة الحج حققت ضمن منظومة مرافق الدولة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبد العزيز قفزات 

نحو الحضارة والتقدم على مستوى المشاريع التي شيدت في مكة المكرمة والمدينة المنورة أو المشاعر المقدسة والتي 

وفير كل ما يحتاجه حجاج بيت اهلل الحرام من خدمات ومضاعفة الجهود استطاعت أن تنال تقدير وإشادة العالم بأسره بت

بما يضمن بمشيئة اهلل تعالى أداء نسكهم بكل يسر واطمئنان حيث تستقبل المملكة في كل عام أعداد غفيرة من كافة 

لطائلة وسخرت لها أصقاع المعمورة وتجعلهم يتفيؤون ظالل هذه الخدمات واالستعدادات التي رصدت من أجلها المبالغ ا

السبل وأزيلت أمامها العقبات لتجني بعدها كل الشكر والتقدير بعد أن تغادر هذه األفواج إلى بالدها بعد أداء نسكهم 

 .وانتهاء رحلتهم الروحانية عبر المشاعر المقدسة

مع الشعوب خارطة طريق  إن وزارة الحج اتخذت من سياسة خادم الحرمين الشريفين في تأصيل ثقافة الحوار والشفافية

 الذي تديره المملكة بكل " الحج"لتلبية رغبات ومتطلبات مختلف الجنسيات المتعددي الثقافات عبر هذا التجمع الروحاني 
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 كفاءة واقتدار في كل عام حيث يعد كل فرد من أفراد وزارة الحج موظفًا أو قياديًا أهاًل للمسؤولية وشريًكا في تنويع 

التي يراعى فيها الكفاءة والجودة لضيوف الرحمن بالتعاون مع جميع الجهات العاملة وذات العالقة الخدمة المقدمة 

بأعمال وزارة الحج ضمن الرؤيا الراسخة والمتمثلة في أن يكون أداء الحج و العمرة والزيارة سهال وميسرًا لكل مسلم 

الراحة النفسية وتمكنه من أداء عبادته بيسر وسهولة مع  وتتوفر فيه السكينة والطمأنينة واألمن والسالمة التي تحقق له

الحرص على أن تكون رحلة الحج أو العمرة أو الزيارة ذكرى رائعة وأن تكون االنطباعات والصورة الذهنية التـي 

يكونها ضيف الرحمن عـن المملكـة في أجمل صورة ممكنة ، مع العمل على تحسينها بتقديم أفضل الخدمات له عند 

صوله و إزالة ما يكون قد القاه الحاج من متاعـب في رحلة حجه عند مغادرته ليعود إلى بالده وهو يحمل أطيب و

 .الذكريات عن المملكة وعن رحلة حجه

إن ذكرى اليوم الوطني للمملكة يوم يستذكر فيه عطاءات األجداد ومنجزات الوطن منذ تأسيسه على يد الملك عبد العزيز 

ه اعتزازًا وفخرًا بما حققته المملكة في مسيرتها التنموية على المستوى االقتصادي واالجتماعي والسياسي طيب اهلل ثرا

 -حفظ اهلل  -والعلمي والثقافي وأنه في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز آل سعود 

ان والتنمية كافة المجاالت وتميز هذا العهد الزاهر باالزدهار تضاعفت المنجزات في كل المجاالت وعّم االستقرار واألم

  .االقتصادي الذي طال ربوع المملكة وأصبحت بتوفيق اهلل تعالى مضرب المثل في التنمية الشاملة والعناية بالمواطن

مودًا من أعمدة البناء وفي هذا العهد الميمون شهد التعليم نهضة منقطعة النظير بدءًا بالتوسع في تعليم المرأة لتصبح ع

والتشييد في وطننا الغالي ومرورًا بمضاعفة عدد الجامعات والمؤسسات التعليمية وفتح باب برنامج االبتعاث الخارجي 

الذي يعد واحدًا من أضخم البرامج على مستوى العالم وقد جاء هذا البرنامج استكمااًل للنهضة العلمية التي تعيشها 

ية االنفتاح على العالم واالستثمار في عقول وسواعد أبناء الوطن ونشر التعليم وتعميمه في كافة المملكة وتحقيقًا لرؤ

مناطق المملكة وتأهيل الشباب للدفع بعجلة التنمية نحو األمام وفي مجال الصحة تأسست عشرات المستشفيات والمراكز 

ن بتقريب الخدمات من المواطنين أينما كانوا وتم الصحية في مختلف المحافظات تنفيذًا لرؤية خادم الحرمين الشريفي

  .توفير أرقى الخدمات الطبية للمواطن والمقيم وألبناء الدول اإلسالمية بل ومن كافة دول العالم

ال ينسى العالم ما تقدمه المملكة للدول المنكوبة من مساعدات عينية ومادية للدول المحتاجة وفي المجال االقتصادي تشهد 

تطورًا مطردًا وأصبحت المملكة محركًا ديناميكيًا في االقتصاد العالمي وعنصرًا فاعاًل في منظومة التجارة  الصناعة

العالمية وأصبح اقتصادها قائمًا على المعرفة شأنها شأن الدول العظمى وجهزت بيئة مالئمة لالستثمار ووفرت الراحة 

تفال باليوم الوطني يعزز االنتماء لهذا الوطن المعطاء ويحفز على إن االح والرفاهية للمواطن والمقيم على حد سواء

مواصلة العطاء نحو االرتقاء بأبنائه وبأمتنا اإلسالمية لتبقى المملكة منارة يشع منها نور اإلسالم ورمزًا للفخر واالعتزاز 

وطننا وأمتنا وأن يديم علينا الرخاء لكل مسلم في العالم ونسأل اهلل تعالى أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأن يحفظ 

والرفاهية والتقدم واالزدهار وأن يكلل جهود الملك المفدى وسمو ولي عهده األمين وسمو النائب الثاني حفظهم اهلل 

  .بالمزيد من التوفيق لكل ما يحبه اهلل ويرضاه
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 711زيادة عدد أبواب المسجد النبوي إلى 

 وضة الشريفةفترات لزيارة النساء للر 4تخصيص 

 (مكة المكرمة)خالد سليم الحميدي  

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

عن ترتيب زيارة النساء إلى الروضة الشريفة بالمسجد النبوي من خالل دخولهن على ثالث فترات في اليوم 

 .ضمن مسارات خاصة بالدخول ومثلها للعودة إلى مصالهن

اإلرشاد والتوجيه عبر عدد من المدرسين باللغة العربية : ى الخدمات المقدمة ومن بينهاوأشار السديس إل

واللغات األخرى في نواح متفرقة من المسجد النبوي بإلقاء الدروس في العقيدة وأمور الحج والعمرة، وتوفير 

زم من مكة المكرمة العربات الخاصة بكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة بأعداد كبيرة، وتوفير ماء زم

ألف حافظة مياه داخل  38طن يوميا يتم نقلها بواسطة صهاريج مخصصة لذلك وتوزيع  833بواقع أكثر من 

 .خزانا من الماء المبرد موزعة في مواقع متفرقة بساحاته 03المسجد النبوي وتأمين 

د النبوي بمعدل ثالث كذلك تولي الوكالة االهتمام واإلشراف على تنظيف وغسل ساحات المسج»وأضاف 

مرات يوميا بواسطة سيارات خاصة بالنظافة تزود بالمواد المطهرة والمعقمة لتكون األرض نظيفة وصالحة 

ألداء الصالة عليها في حالة زيادة عدد المصلين، كما تؤدي المراقبات والموجهات في إدارة التوجيه النسائي 

وضح السديس إطالق خدمة تواصل اإللكترونية على موقع وأ. «متابعة دخول النساء إلى الروضة الشريفة

الوكالة باإلنترنت، يتم من خاللها تزويد المسجلين في الخدمة عبر بريدهم اإللكتروني بالدروس العلمية، مبينا 

جهاز برافو  03سيارة قولف وتأمين  03أنه تم توفير خدمات لكبار السن وذوي االحتياجات الخاصة ومنها 

 .(GPS) زةومثلها أجه

باب وتهيئة الساللم الكهربائية المؤدية إلى السطح  333وبين أنه تمت زيادة أبواب المسجد النبوي إلى 

 .وتنظيم الدخول من جميع األبواب وفتح الممرات حتى يصل الزوار للمواقع الخالية داخله
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 محاور 3تباشر أعمالها بالمشاعر على ” أمن الحج“

لها في المشاعر المقدسة لمتابعة وتنفيذ الخطط األمنية والمرورية في المشاعر واإلشراف على أمن باشرت قوات أمن الحج أعما

 . وسالمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء فريضة الحج في يسر وسهولة

ة بناء على دراسات أن خطط الحج تم إعدادها بعناية فائق" المدينة"وبَين قائد قوات أمن الحج اللواء سعد بن عبد اهلل الخليوي لـ

 . علمية والخبرات التراكمية المتوفرة لدى األجهزة األمنية

أولها المحور األمني ويتمثل في الحفاظ على أمن الحجاج خالل وجودهم في المشاعر : إنها تقوم على ثالثة محاور رئيسة : و قال 

ساحات المشاعر مع التركيز على المواقع ذات الكثافة المقدسة وتنقالتهم بينها من خالل فرق أمنية ومراكز موزعة على كافة م

البشرية مثل مسجد الخيف وجبل الرحمة والجمرات والمجازر لمنع حاالت النشل التي تحدث من بعض ضعاف النفوس الذين يسعون 

يدة من التجهيزات الستغالل وجود الحجاج لتحقيق لسرقتهم مشيرا إلى أن الجهات األمنية ترصد وبشكل دقيق حركات النشل مستف

 . الحديثة في مركز القيادة والسيطرة

وأشار اللواء الخليوي إلى أن المحور الثاني هو إلدارة الحشود البشرية في المشاعر لتنظيم عمليات تفويج الحجاج إلى الجمرات ثم 

عديد من ورش العمل بالتنسيق مع كافة إلى الحرم الشريف مع مراعاة مشروع توسعة المطاف الذي يجري العمل فيه حاليًا و تم عقد ال

الجهات المعنية وخاصة وزارة الحج ومؤسسات الطوافة التي تعتبر الشريك األساس إلنجاح عمليات التفويج إلى جسر الجمرات وتم 

ج التفويج التأكيد على مؤسسات الطوافة وستشهد األيام المقبلة عقد العديد من االجتماعات مع مؤسسات الطوافة لشرح خطط وبرام

إلى جسر الجمرات وتحديد المهام المطلوبة من كل مؤسسة وإلتزامها بتفويج حجاجها في األوقات المحددة لتخفيف حجم الكثافة 

البشرية على جسر الجمرات مبينًا أن الخطة كذلك ستمنع عمليات اإلفتراش في منطقة الجمرات وما حولها إلفساحها المجال أمام 

 . وسهولة ثم العودة إلى مخيماتهم الحجاج لرمي في يسر

هو المحور المروري ويركز على إنسيابية الحركة المرورية في المشاعر المقدسة : وأوضح قائد قوات أمن الحج أن المحور الثالث

ر من وضمان وصول الحجاج إلى مخيماتهم والمشاعر واالستفادة الكاملة من مشروع القطار الذي سيعمل بكامل طاقته وسينقل أكث

مليون ونصف مليون حاج هذا العام وقد تم إعداد خطة تشغيلية له وستتولى قوات أمن الحج والعمرة تنظيم حركة تشغيل القطار 

ووصول الحجاج إلى محطات القطار التسع المنتشرة في المشاعر مؤكدًا أن النقل بالقطار سيخفف من أعداد الحافالت العاملة في 

 .المشاعر المقدسة



 
 

 
8 

 ا يستفيدون من توسعة المطاف خالل موسم الحجألف 70
مكة -محمد رابع سليمان   

33/90/3903اإلثنين   

 

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودها إلنجاز جسر الساحة الجنوبية، الذي ينقل الحركة من طرف 

خالل أربعة منافذ تبدأ بسلم األرقم ودوران الصفا والجزء العلوي من باب إسماعيل عليه السالم، الساحة الشرقية إلى الدور األول من 

وتنتهي بجسر أجياد، ويهدف هذا المشروع لفك االختناق الحاصل في الساحة الجنوبية بين سورالقصور الملكية وجدار قبة الصفا 

احة للحركة من خالل، إضافة مستوى علوي يرتبط بالدور األول إلعطاء الجنوبي، األمر الذي سيتيح المجال لمضاعفة المساحة المت

وكشف المهندس عبدالمحسن بن حميد . المرونة الالزمة إلدارة الحشود وفصل الحركة المتعارضة وفًقا لما تقتضيه الخطط التشغيلية

لتي تنص على تهيئة جميع الخدمات لضيوف مدير عام المشروعات والدراسات أنه انطالقا من توجيهات والة األمر حفظهم اهلل، ا

الرحمن وبما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهوله وبإشراف ومتابعة دؤوبة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن 

لموسم فضًلا عن السديس فقد تم تهيئة مسطحات الدور األرضي واألول من توسعة الملك عبداهلل للمسجد الحرام للصالة خالل هذا ا

وأضاف المهندس . الساحات المحيطة بهما وربطها بالطرق الرئيسة المؤدية إلى المسجد الحرام ومحطات النقل العام من كل االتجاهات

عبدالمحسن بن حميد أن المرحلة األولى من مشروع زيادة الطاقة االستيعابية للمطاف والتي تم االستفادة منها جزئًيا خالل موسم 

ن المنصرم ستكتمل االستفادة من كامل مسطحاتها في موسم حج هذا العام بمشيئة اهلل تعالى الستكمال دور السطح من هذه رمضا

المرحلة المتمثلة في الجزء الشرقي من األروقة المحيطة بصحن الطواف وربطه بسطح الجزء المتبقي من التوسعة السعودية األولى، 

  .و المحاذي لصحن الطواف والدور األرضي والدور األول من هذه المرحلة وفتحها منذ موسم رمضانبعد أن تم االنتهاء من دور القب

  يتبع
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وبين أن المرحلة األولى من صحن المطاف هي المرحلة األهم ليس فقط لكونها تحتل المساحة األكبر من التوسعة السعودية األولي في 

لكون هذه المنطقة تشكل عنق الزجاجة الذي يحدد الطاقة االستيعابية  جزئها الشرقي المحاذي للمسعى والجنوبي والشمالي؛ بل

للمطاف، فبعد اكتمال هذه المرحلة بمشيئة اهلل ستقفز الطاقة االستيعابية للمطاف إلى قرابة السبعين ألف طائف في الساعة، 

متًرا،  ٢0في أضيق منطقة إلى  03،٢متًرا في أوسع منطقة و 30وسيتضاعف عرض المنطقة المحاذية للمسعى في دور السطح من 

وأوضح بن حميد أن العمل على االستفادة . األمر الذي سيكون له األثر الملموس على راحة الطائفين وسالسة حركتهم بعون اهلل تعالى

موسم من المستوى السفلي من المطاف المؤقت بعد نجاح االستفادة من المستوى العلوي لطواف ذوي االحتياجات الخاصة منذ 

رمضان لهذا العام، وسيتم ربط المستوى السفلي من المطاف المؤقت بالدور األرضي من األروقة، كما سيتم تحسين نقل حركة 

وبين . الحشود في الدور األرضي لضمان االنتقال السلس بين التوسعة السعودية األولى والمرحلة األولى من المشروع في كل األدوار

ميد أن تكثيف العمل إلنجاز جسر الساحة الجنوبية، الذي يبدأ بنقل الحركة من طرف الساحة الشرقية إلى المهندس عبدالمحسن بن ح

الدور األول من خالل أربعة منافذ تبدأ بسلم األرقم ودوران الصفا والجزء العلوي من باب إسماعيل عليه السالم، وتنتهي بجسر أجياد، 

في الساحة الجنوبية بين سور القصور الملكية وجدار قبة الصفا الجنوبي، األمر الذي ويهدف هذا المشروع لفك االختناق الحاصل 

سيتيح المجال لمضاعفة المساحة المتاحة للحركة من خالل إضافة مستوى علوي يرتبط بالدور األول إلعطاء المرونة الالزمة إلدارة 

وأوضح أنه سيتم االستفادة من أربعة مجمعات لدورات المياه . ةالحشود وفصل الحركة المتعارضة وفًقا لما تقتضيه الخطط التشغيلي

دورة مياه  0٢99تمتد من دار التوحيد شماًلا وتنتهي بموقع مستشفى أجياد سابًقا جنوًبا، وتشمل هذه المجمعات توفير ما يقارب 

الرجال وفًقا لموقع كل منها وقربها من إضافية، فضًلا عن الميضآت التابعة لها، وجرى تقسيم هذه المجمعات الستخدامات النساء و

المصليات الخاصة بهم، وسيرفع هذا المشروع المبارك العدد اإلجمالي الذي سيتم االستفادة منه هذا الموسم من دورات المياه إلى ما 

سعة خادم الحرمين يقارب ستة آالف دورة مياه، وهو ضعف العدد الذي يجري توفيره خالل السنوات الماضية، الجدير بالذكر أن تو

دورة مياه في المنطقة الشمالية يجري العمل على االستفادة  03999الشريفين للمسجد الحرام والساحات الشمالية تتضمن إضافة 

 .الجزئية منها خالل موسم حج هذا العام
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