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 صرف مكافأة مالية بنسبة )1%( لمن يبلغ عن غسل أموال أو تمويل إرهاب

 مجلس الوزراء يوافق على مشروع النقل العام في المدينة المنورة
 

 
 

 

 الجلسة الدفاع وزير الوزراء مجلس رئيس نائب العهد ولي سعود آل عبدالعزيز بن سلمان األمير الملكي السمو صاحب رأس

 .الرياض بمدينة اليمامة قصر في االثنين اليوم ظهر بعد ، الوزراء مجلس عقدها التي
 خير عام يجعله أن ، هـ5341 الجديد الهجري العام حلول بمناسبة وتعالى سبحانه اهلل العهد ولي سمو سأل الجلسة بداية وفي

 .أزمات من يواجهه ما انتهاء أجمع العالم فيه يشهد وأن العالم ودول والعربية اإلسالمية األمتين على وسالم وبركة
 - اهلل حفظه - سعود آل عبدالعزيز بن عبداهلل الملك الشريفين الحرمين خادم ياراخت بمناسبة ، العهد ولي سمو تحدث كما

 رعاه - الشريفين الحرمين لخادم المؤثر والدور الكبيرة المكانة عن ، العالم في تأثيرًا األكثر األوائل العشر الشخصيات ضمن

 .والدولية والعربية اإلسالمية المستويات على - اهلل
 شامل وتطور نهضة من السعودية العربية المملكة تشهده وما الشريفين الحرمين لخادم الكبيرة المكانة ههذ : سموه وقال

 بقيادته المملكة حصول في الكبير األثر له كان جمعاء والبشرية والمسلمين اإلسالم لخدمة الدولية المحافل في كبيرة وجهود
 لإلسالم ذخرًا ويبقيه الشريفين الحرمين خادم يوفق أن وجل عز اهلل اًل،سائ العالمية التصنيفات في المتقدمة المراكز على

 .والمسلمين
 ، الجلسة عقب ، السعودية األنباء لوكالة بيانه في ، خوجة الدين محيي بن عبدالعزيز الدكتور واإلعالم الثقافة وزير وأوضح

 وأدان بشأنها، والدولية العربية والجهود والعالم قةالمنط في وتطوراتها األحداث مستجدات ذلك بعد ناقش الوزراء مجلس أن
 القرارات هذه أن مؤكدًا ، المحتلة القدس مدينة في جديدة استيطانية وحدة 5111 بناء اإلسرائيلي االحتالل سلطات قرار
 الثابتة الحقوق على فرسا اعتداء من تشكله ما إلى إضافة الدولية الشرعية لقرارات صارخًا وانتهاكًا السالم أمام عائقًا تشكل

 الدولية القوانين انتهاك في تماديها ووقف إسرائيل على بالضغط الدولي المجتمع المملكة مطالبة مجددًا ، الفلسطيني للشعب

 .المحتلة الفلسطينية األراضي في الوضع لتغيير المستمر وسعيها
 سوريا في األوضاع تطورات حول العربية الدول جامعة لمجلس العادي غير االجتماع عن تقرير على الوزراء مجلس واطلع

 لرعاية الالزمة الدولية بالضمانات المطالب التفاوضي وموقفه السوري الوطني لالئتالف الداعم العربي بالموقف منوهًا ،
 ذات انتقالية حكم هيئة تشكيل على االتفاق إلى التوصل يكفل وبما 2 جنيف لمؤتمر التفاوضي السلمي الحل مسار وإنجاح

 من الثابت الموقف على مشددًا األمن، مجلس أقره الذي م2152 يونيو 41 في جنيف لبيان وفقا كاملة تنفيذية صالحيات
 مع التعامل إزاء مسؤولياتهب الدولي األمن مجلس اضطالع وأهمية أراضيها وسالمة واستقرارها سوريا وحدة على الحفاظ

 .الكيماوية األسلحة إزالة مسألة على األزمة معالجة اقتصار وعدم الخطيرة وتداعياتها السورية األزمة
 المحلي الشأن في الموضوعات من عدد إلى ذلك بعد تطرق المجلس أن ، خوجة الدين محيي بن عبدالعزيز الدكتور وأفاد

  :التالية القرارات وأصدر أعماله جدول مناقشة وواصل
 ........ يتبع
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 :أواًل
 مالية مكافأة صرف على الموافقة الوزراء مجلس قرر ، الداخلية وزير الملكي السمو صاحب رفعه ما على االطالع بعد

 ، المالية المؤسسات في العاملين غير من - المملكة داخل من يبلغ لمن قضائي بحكم المصادرة األموال قيمة من %(1) بنسبة
 قدم إذا ، إرهاب تمويل أو أموال غسل عمليات عن - للربح الهادفة غير والمنظمات ، المحددة المالية غير مهنوال واألعمال

 ، ارتكابها في وسيطًا أو شريكًا يكن ولم الجريمة بثبوت نهائي حكم وصدر ، التحقيق في البدء في إليه االستناد يصلح دلياًل

 .الداخلية وزير يضعها آلية وفق وذلك ، المبذول الجهد بحسب همبين المكافأة فتوزع المبّلغون تعّدد وإذا
 .بالموضوع تتعلق أخرى بنودًا المجلس قرار تضمن كما
  :ثانيًا
 مجلس أقر ، المنورة المدينة تطوير هيئة رئيس المنورة المدينة منطقة أمير الملكي السمو صاحب رفعه ما على االطالع بعد

  :يلي ما بينها ومن المنورة المدينة في العام النقل بمشروع المتعلقة الترتيبات من عددًا الوزراء
 وما السريعة الحافالت وشبكة المترو شبكة من مكوناته بجميع المنورة المدينة في العام النقل مشروع على الموافقة ـ أوال

 التي للدراسات وفقًا وذلك ، ذكية نقل وأنظمة وصيانة خدمة ومراكز ومحطات مغذية فرعية وحافالت مواقف من بهما يرتبط

  .سنوات ثماني المشروع تنفيذ مدة تكون وأن ، المنورة المدينة تطوير هيئة ستعدها والتي أعدتها أن سبق
 ، الرئيسة التقاطعات وتطوير وتحسينها الرئيسة المحاور وتطوير الرئيسة الطرق شبكة تنفيذ استكمال على الموافقة ـ ثانيا

  .العام النقل منظومة تنفيذ مع متزامنًا تنفيذها ويكون
 ، المنورة المدينة تطوير هيئة رئيس المنورة المدينة منطقة أمير الملكي السمو صاحب برئاسة عليا لجنة تشكيل ـ ثالثا

 ، قلالن وزير و ، المالية وزير و ، - ينيبه من أو - والقروية البلدية الشؤون وزير الملكي السمو صاحب : من كل وعضوية
 تنفيذ متابعة مهمة تتولى ، المنورة المدينة منطقة أمين برئاسة تنفيذية لجنة وتشكيل ، المشروع تنفيذ على اإلشراف تتولى

 الحرمين خادم بتوسعة الخاصة النقل ومكونات العام النقل منظومة بين التكامل ومراعاة ، إدارته آلية وتحديد ، المشروع

  .ريفالش النبوي للمسجد الشريفين
  :ثالثا
 مع بالتباحث - ينيبه من أو - واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزير تفويض على الموافقة الوزراء مجلس قرر

 العربية المملكة في واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة بين تفاهم مذكرة مشروع شأن في القمري الجانب
 والتوقيع ، واألوقاف اإلسالمية الشؤون مجال في المتحدة القمر جمهورية في اإلسالمية والشؤون دلالع ووزارة السعودية

 .النظامية اإلجراءات الستكمال الموقعة النهائية النسخة رفع ثم ومن ، بالقرار المرفقة الصيغة ضوء في عليه
 :رابعًا
 مشروع شأن في البريطاني الجانب مع مباحثات بإجراء ـ ينيبه من أو ـ العدل وزير قيام على الموافقة الوزراء مجلس قرر

 القضائي، المجال في الشمالية وإيرلندا العظمى لبريطانيا المتحدة والمملكة السعودية العربية المملكة بين تعاون اتفاقية
 الصيغتين ضوء في هماعلي والتوقيع البلدين، في العدل وزارتي بين القضائية العالقات مجال في تفاهم مذكرة ومشروع

 .النظامية اإلجراءات الستكمال الموقعة النهائية النسخ رفع ثم ومن بالقرار، المرفقتين
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 :خامسًا
 :التالي النحو على وذلك عشرة والرابعة عشرة الخامسة بالمرتبتين تعيينات على الوزراء مجلس وافق

 عشرة الخامسة بالمرتبة (المعمارية للشؤون مستشار) وظيفة على طياش موسى بن عبدالعزيز بن خالد الدكتور تعيين ـ1

 .الوطني الحرس بوزارة
 بوزارة عشرة الخامسة بالمرتبة ( مدنية خدمة مستشار) وظيفة على القحطاني عبداهلل بن عايض بن مشبب الدكتور تعيين ـ2

 .المدنية الخدمة
 الداخلية بوزارة عشرة الرابعة بالمرتبة ( أمني مستشار ) وظيفة على الملحم محمد بن ناصر بن أحمد المهندس تعيين ـ3
 عشرة الرابعة بالمرتبة ( الفنية للشؤون العام المدير نائب ) وظيفة على العقبي محمد بن الطيب بن محمد المهندس تعيين ـ4

 . .ضالريا بمنطقة للمياه العامة بالمديرية
 بوزارة عشرة الرابعة بالمرتبة ( قانوني مستشار) وظيفة على اللطيف العبد عبداهلل بن صالح بن عبداهلل الدكتور تعيين ـ5

 .العمل
 التحقيق لهيئة سنوية تقارير بينها ومن أعماله، جدول على المدرجة العامة الموضوعات من عددا الوزراء مجلس ناقش كما

 ووجه فيها، ورد بما علمًا المجلس أحاط وقد سابقة، مالية أعوام عن التقنية، ومناطق الصناعية المدن وهيئة العام، واالدعاء

 .رآه بما حيالها
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 سم وا2154فمبر نو 3هـالموافق5341محرم  5المدينة المنورة 
رفع صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، عظيم شكره وامتنانه إلى 
خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل 

وإلى صاحب السمو الملكي األمير مقرن بن عبدالعزيز آل  مجلس الوزراء وزير الدفاع  سعود ولي العهد نائب رئيس
على موافقة مجلس  -حفظهم اهلل-سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين 

  .الوزراء على مشروع النقل العام في المدينة المنورة
قة تعكس اهتمام القيادة بمفهوم التنمية الشاملة في جميع مدن ومحافظات المملكة ، كما أنها تؤكد وأكد سموه أن هذه المواف

اهتمام الملك المفدى وسمو ولي عهده بزّوار مدينة الرسول الكريم وتسخير جميع االمكانيات  -من ناحية أخرى  -
اعر المقدسة أو في المدينة المنورة، الفتًاإلى أن لخدمتهم وتسهيل أداء شعائرهم سواًء أكان ذلك في مكة المكرمة والمش

هذا المشروع الحيوي سُيسهم بشكل مباشر في التنمية االقتصادية والخدمية والعمرانية، وسيظهر ذلك بشكل واضح بعد 
 .االنتهاء من تنفيذ المشروع، بإذن اهلل

ورة الذي يتضمن تطوير شبكة نقل متكاملة الضخم أحد مخرجات المخطط الشامل للمدينة المن وعّد سموه هذا المشروع
وشبكة مترو وحافالت سريعة وما يرتبط بهما من مواقف ( عالي السعة)حديثة على أعلى المواصفات العالمية للنقل العام 

مساندة ومحطات ومراكز خدمة وصيانة وأنظمة نقل ذكية، لتستوعب الشبكة الطلب المتزايد على النقل في المدينة 
ن قبل األهالي والحجاج والزوار، وليسهم في التقليل من اآلثار السلبية لحركة المرور وتحقيق الربط مع قطار المنورة م

 .الحرمين الشريفين السريع
وشّدد أمير منطقة المدينة المنورة على أن جميع الجهات المعنية في المنطقة ستولي جّل اهتمامها لتنفيذ مراحل هذا 

 .الصورة التي تريدها القيادةالمشروع بكل دقة ليظهر ب
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 جإحصائية بعدد الحجاج المغادرين المملكة بعد أداء مناسك الح
 
 

 سم وا 2154نوفمبر  13هـ الموافق  5341محرم  15جـدة 
بلغ عدد الحجاج المغادرين المملكة بعد أداء مناسك الحج لهذا العام حتى نهاية يوم األحد الموافق 

  .حاجًا( 5ر114ر214) هـ 5343/  52/ 22
وأوضح مدير عام الجوازات الفريق سالم بن محمد البليهد لـ وكالة األنباء السعودية أن مغادرة 

و ، حاجا( 92ر120) و برًا ، حاجًا ( 259ر111) جوًا : الحجاج المملكة كان على النحو التالي 
 .حاجًا( 53ر911) بحراًً 
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 وعية في تأريخ المدينة المنورة العامالنقل العام مشروع إستراتيجي ونقلة ن: وزير الحج

 
رفع وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجارشكره وتقديرة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، 

ئب الثاني وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، وصاحب السمو الملكي األمير مقرن بن عبدالعزيز النا

 .بمناسبة قرار اعتماد الترتيبات المتعلقة بمشروع النقل العام في المدينة المنورة خالل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس

وأكد وزير الحج أن مشروع النقل العام في منطقة المدينة المنورة يعكس مدى اهتمام الدولة بضيوف الرحمن، ورعاية األماكن 

 .يشهده المسجد النبوي الشريف من توافد للزوار طوال العامالمقدسة، في ظل ما 

وأشار إلى أن هذا المشروع الذي يحظى بمتابعة أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس هيئة 

مشـروع خادم الحرمين الشـريفين  تطوير المنطقة، يأتي مواكًبا للمشروعات العمالقة الجاري تنفيذها في المدينة المنورة، وأهمها

الملك عبداهلل بن عبدالعزيز؛ لتوسعة المسجد النبوي ومشـروع قطار الحرمين الشـريفين ومشـروع توسعة المطار والمشروع الحيوي 

معتمرين والزوار، المهم الذي وَجه به خادم الحرمين الشريفين مؤخًرا، وهو إنشاء مدينة الملك عبد اهلل؛ الستقبال وتوديع الحجاج وال

مما يالمس طموحات أهالي المنطقة بإيجاد المشروعات العمالقة المعايشة للنهضة العمرانية، ويعزز إقبال هذه المنطقة على العهد 

 .الجديد من التطوير والنماء

ان يأتي لما تتمتع به المنطقة ولفت النظر إلى أن مشروع النقل العام في منطقة المدينة المنورة، الذي أقر خطته األمير فيصل بن سلم

من مكانة إسالمية كبيرة على مستوى العالم، ناهيك عن إسهامات المشروع اإليجابية في الحد من عشوائية وصعوبة التنقل مع الزحام 

د آالف واالختناقات المرورية والنزيف الحالي في وسائل المواصالت والمحروقات، مع ازدياد الزحف العمراني في المنطقة وتواف

 .الزوار سنوًيا

وثَمن جهود وتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة حيال مشروع منظومة النقل العام في المنطقة، ومقدار الطموح الذي يتمتع به 

قاع سموه، ونظرته المستقبلية للمنطقة والتي تالمس القدسية اإلسالمية للمدينة المنورة التي يتوافد عليها المسلمون من مختلف ب

األرض؛ لقصد الصالة في المسجد النبوي، لذا ال بد لها وأن تحظى بمشروع النقل العام؛ لسهولة التنقل من أطراف المدينة ومخارجها 

 .إلى وسطها، وتربط الطرق السريعة التي تصل المدينة المنورة بالمدن األخرى

تسعد كل مواطن ومقيم وحاج ومعتمر وزائر للمدينة المنورة، إن خطة النقل العام في المدينة المنورة بال شك : وقال وزير الحج

وسوف ييسر إجراءات النقل ويحسنها بشكل كبير لتواكب الزيادة المطردة في النمو السكاني وأعداد الحجاج والمعتمرين والزوار 

أتي هذه الخطوة تحقيًقا لتطلعات القيادة ماليين شخص في العام، وت 01الذين تستقبلهم المدينة المنورة الذين تتجاوز أعدادهم حالًيا 

الحكيمة حين وجهت بإنشاء هيئة تطوير المدينة المنورة لتعنى بمثل هذه المشروعات اإلستراتيجية التي تحتاجها المدينة المنورة التي 

وقال إن مشروع النقل العام . تعد خدمة النقل العام من أبرزها بل هي أحد أهم عوامل نجاح غالبية المشروعات اإلستراتيجية بالمنطقة

 .يعتبر نقلة نوعية في تاريخ المدينة المنورة بتفادي الزحام والتنقل العشوائي الذي تسَبب في االختناقات المرورية
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 تواصل فعالياتها في المسجد النبوي” الزائر وسام فخر لنا“خدمة 

 

 

 المدينة المنورة -حسين بختاور

 10/00/3102الثالثاء 

 

التي انطلقت في السادس « خدمُة الزائِر وساٌم فخٍر لنا»نفذت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عدة فعاليات ضمن حملة 

هـ ودشنها صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، 0121موسم حج هذا العام  والعشرين من شهر ذي القعدة من

فقد عقدت عدة لقاءات تعريفية بالحملة، .. أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج بالمنطقة، وتستمر حتى نهاية موسم الحج

من مقدمي الخدمات بالمسجد النبوي ومنسوبي الجهات المشاركة فيها التي تهدف إلى غرس مفهوم شرف خدمة الزائر في نفوس كل 

وقد خصص ثالثة لقاءات لمنسوبي إدارات الوكالة ولقاءان لطالب المراحل المتوسطة والثانوية والدراسات .. والزوار وأفراد المجتمع

خصص لقاء واحد ألفراد القوة الخاصة بأمن  العليا وطالب تحفيظ القرآن الكريم الذين يرتادون المسجد النبوي بشكل يومي، كما

 .المسجد النبوي المشاركين في تقديم الخدمات بالمسجد النبوي

 التعريف بالحملة *

وبين مدير إدارة التطوير اإلداري ومركز تقنية المعلومات بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي عبدالعزيز بن علي األيوبي 

تعريف بالحملة وغرس مفهومها في نفوس المشاركين في تقديم الخدمات في المسجد النبوي والمستفيدين أن هدف اللقاءات هوال

منها، موضًحا أن جلسات اللقاءات شملت التعريف بالحملة وأهدافها وبرامجها وأثرها إضافة إلى أهم المعلومات عن المسجد النبوي 

 .ات وحسن االستفادة منهاوالخدمات فيه والمستجدات المؤثرة على تقديم الخدم

 

 

 

http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/456913.jpeg
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 :أمير المدينة.. بعد اعتذار مؤسسة الوليد عن مشروع اإلسكان 

 أسرة حق تمليك األرض في جبل عير 222منح 

 

 (المدينة المنورة)خالد الجابري  

أسرة  211وتمليك أكد صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة تمكين 

 211فقيرة في المدينة من أراضي منحت لهم في السابق، بعد اعتذار مؤسسة الوليد بن طالل عن إنشاء 

 .وحدة سكنية في مخطط جبل عير غرب المدينة المنورة

وحدة سكنية على مستوى المملكة  2111ويأتي في التفاصيل أن مؤسسة الوليد بن طالل كانت تعتزم إنشاء 

وحدة، حيث شكلت اإلمارة لجنة شاركت فيها مع الشؤون االجتماعية  211ب المدينة المنورة منها وكان نصي

أسرة أكثر استحقاقا وفقرا، وبعد اختيار  211لدراسة المستحقين وعمل مسح ميداني دقيق نتج عنه اختيار 

راضي بأسمائهم شريطة أن الموقع من قبل األمانة تم تحويل المواطنين المستحقين إلى كتابة عدل إلفراغ األ

 .يتم التأشير على ظهر الصك بعدم التصرف في األرض الممنوحة كمساكن لهم

ألف وحدة سكنية ضمن مشروع اإلسكان في المملكة، خاطبت إمارة  111وبعد صدور األمر السامي ببناء 

إليها سابقا، أو إعادة مبنى المشار  211المدينة المنورة مؤسسة الوليد بن طالل من أجل تنفيذ مشروع الـ

تسليم الموقع لألمانة، فاعتذرت المؤسسة عن تنفيذ المشروع، خاصة بعد صدور األمر السامي بمشروع 

اإلسكان في المملكة، ومنحت أمانة المدينة المنورة حق التصرف بالموقع، لتأتي بعد ذلك تعليمات أمير 

واطنين الفقراء ومنحهم حق التصرف فيها كيفما المدينة بفك رهن الصكوك الخاصة بالموقع وتمليكها للم

 .يشاؤون
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 خارطة وموسوعة رقمية تفاعلية ألماكن تنزل اآليات القرآنية
 

 :ظافر الدوسري -الدمام 

قام الدكتور عبداهلل القاضي، وكيل جامعة الدمام للتطوير وخدمة المجتمع باستخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية 

في دراسات التاريخ اإلسالمي، وقام بتتبع دقيق لمعالم طريق الهجرة النبوية وأحداثها بدًء من غار ثور حتى وتوظيفها العملي 

كما ابتكر أول خارطة وموسوعة رقمية تفاعلية ألماكن تنزل اآليات القرآنية، على .وصول الركب النبوي الشريف إلى قباء

يف شيق من حيث المضمون ومكتوب بطريقة علمية راقية، تستثير خرائط جغرافية إلكترونية عالية الدقة مصحوبة بتوص

 .حواس القارئ من الجوانب االجتماعية والبيئية والسياسية كذلك

وقال الدكتور القاضي إننا نعيش في زمان غير زمان أجدادنا، وهو زمن التقنيات مما يتطلب من الجميع االستفادة منها لخدمة 

وابتنا لهذه األجيال الحالية والقادمة، من منطلق االهتمام بالدراسات واألبحاث في نظم المعلومات ديننا ونحافظ على تاريخنا وث

 .وما يتعلق بها بوقائع التاريخ اإلسالمي( Gis)الجغرافية 
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 التأكيد على أهمية التراحم والتكافل والتعاون بين المسلمين حكومات وشعوبًا

سالمية لمشكالت األمن والسالم والبيئة والفقر الرابطة تدعو العالم األخذ بالحلول اإل
 والعبودية

 واس -الرياض 

دعت رابطة العالم االسالمي المسلمين في كل مكان للتأسي بنبيهم محمد صلى اهلل عليه وسلم، واالستفادة من دروس     
هجرته وأصحابه إلى المدينة المنورة، مؤكدة على أهمية التراحم والتناصر والتضامن والتكافل والتعاون بين المسلمين 

وبالعمل المشترك لمعالجة المشكالت والتحديات التي تواجهها، وخاصة  حكومات وشعوبًا، وطالبت األمة بوحدة الصف،
جاء ذلك . األحداث الدامية والصراعات والفتن والمشكالت التي تشهدها بعض البلدان اإلسالمية واألقليات المسلمة في العالم

إلسالمي، بين فيه أن عالج المشكالت في بيان أصدره الدكتور عبداهلل بن عبدالمحسن التركي األمين العام لرابطة العالم ا
وتحكيم الشريعة اإلسالمية  -والتحديات التي تواجه األمة يكون بالحلول اإلسالمية وبالتقيد بأوامر اهلل سبحانه وتعالى ورسوله 

بما أنزل اهلل  وأن احكم بينهم: )في مختلف مجاالت الحياة، والحذر من إتباع الهوى واالفتتان به، مذكرًا بقوله سبحانه وتعالى
، مبينًا أن عزة المسلمين ال تكون إال بالتقيد بأحكام (وال تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اهلل إليك

ونبه معاليه المسلمين وهم يواجهون تحديات سياسية وثقافية واجتماعية إلى أهمية دراسة سيرة النبي وسنته، وجعلها . اإلسالم
في إقامة المجتمع اإلسالمي، والدفاع عن صاحب الرسالة الخاتمة، محمد صلوات اهلل وسالمه عليه، وتعليم  القاعدة الصلبة

وأوضح أن في السيرة النبوية منهجًا عظيمًا، وتطبيقها في إطار من التعاون اإلسالمي الشامل، . سيرته لألجيال المسلمة
وبين الدكتور التركي أن المسلمين بتطبيقهم شرع . ل صالح ومفيدوالعمل المشترك بين الحكومات والشعوب، إلنجاز أي عم

اهلل، ونشر اإلسالم بين الشعوب، يقدمون لإلنسانية خدمات حضارية جليلة، تسهم في إنقاذها من التخبط العقدي والسلوكي، 
ر وتحرير اإلنسان من عبودية كما تسهم في حل مشكالتها التي تعاني منها، مثل مشكالت األمن والسالم وقضايا البيئة، والفق

غير اهلل، ومنحه حقوقه كاملة، داعيًا شعوب العالم إلى االستفادة من مبادئ اإلسالم ومن تشريعه العادل، الذي كفل الحقوق 
: ىإن على المسلمين أن يجتهدوا في تعريف البشرية باإلسالم وأنه رسالة عالمية للناس جميعًا، قال اهلل تعال"اإلنسانية، وقال 

وحث (. وما أرسلناك إال رحمًة للعالمين: )ورحمة كبرى لهذه البشرية وقال تعالى( وما أرسلناك إال كافًة للناس بشيرًا ونذيرًا)
المسلمين على أن يوضحوا للعالم الحلول اإلسالمية لمشكالت اإلنسان في هذا العصر الذي يسوده القلق والتوتر، وانتشار 

واالنحالل الخلقي وشيوع الصراعات التي تخل باألمن، مؤكدًا أن تعريف الشعوب األخرى  الموبقات وتفشي المخدرات،
. بمبادئ اإلسالم الخلقية يجذبها إلى اإلسالم ويعرفها بحاجة البشرية إليه، فقد بعث عليه الصالة والسالم إلتمام مكارم األخالق

وأهاب . عالم والثقافة في األمة اإلسالمية بواجبهم في ذلكوأكد على أهمية أن يقوم العلماء ومؤسسات الدعوة، ورجال اإل
معاليه بالحكومات والشعوب اإلسالمية أن تتواصل فيما بينها، وتعمل على إطفاء نار الحروب وإنهاء الصراعات والفتن في 

المشترك وأن تبذل  بعض البلدان اإلسالمية، وأن تنسق جهودها في الدفاع عن مصالح األمة، من خالل صيغ العمل اإلسالمي
الجهود المخلصة، وتقدم المبادرات الحازمة لمعالجة قضايا شعوبها وعلى رأسها قضية شعب فلسطين المحتلة، والمسجد 

ودعا الدكتور التركي اهلل العلي القدير أن . األقصى ومدينة القدس التي تحاصرها المستوطنات اإلسرائيلية من كل صوب
ودعاه سبحانه أن يمن على خادم الحرمين . هدي المسلمين إلى عمل ما يصلح دنياهم وآخرتهمينصر دينه، ويعلي كلمته وي

الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، بمزيد من الصحة والعافية لمواصلة جهوده العظيمة فيما يصلح شأن 
ي جمع كلمة المسلمين وإسهامهم الكبير في حل المسلمين، وشكر له ولسمو ولي عهده األمين، ولسمو النائب الثاني جهودهم ف

 .مشكالتهم، ودعا اهلل أن يثيبهم ويبقيهم ذخرًا لألمة إنه سميع مجيب
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 ةموظف ميداني بأدالء المدين( 2332)مليون ساعة عمل نفذها  1,3

 
 

 ءاالدال –ادارة االعالم  -محمد بصراوي 

( ما قبل أداء المناسك وما بعدها ) هد موسم حاج هذا العام بالمدينة المنورة خالل الموسمين األول والثاني ش

بلغت في مجملها أكثر من مليون وثالثمائة   حركة عمل ميداني كثيفة للعاملين بالمؤسسة األهلية لألدالء

منهم من أبناء الوطن وبين المدير % 09موظف ميداني أكثر من ( 2442) الف ساعة عمل ميدانية نفذها 

التنفيذي للمؤسسة األهلية لألدالء محمد بن عبداهلل بصراوي أن إجمالي عدد الساعات الميدانية التي سجلتها 

آالف وثمان ساعات نفذها ( 494)المؤسسة خالل حج هذا العام في خدمة ضيوف الرحمن بلغت مليون و 

وساعات العمل التي نفذها العاملين ضمن التعاقدات من مدخلي موظف ميداني هذا عدا الموظفين ( 2442)

 . بيانات وخالفه

وأضاف بصراوي أن قطاع الشؤون اإلدارية والمالية بإشراف مساعد رئيس مجلس اإلدارة عزمي بن 

عمر حبش قام من خالل برنامج التوظيف الموسمي بتوزيع الموظفين الميدانيين وفق ما تقتضيه كثافة 

مة ضيوف الرحمن زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة والسالم حيث تركز العمل الميداني العمل بخد

على مراكز االستقبال ومكاتب الخدمة الميدانية ومكاتب المساندة والدعم فضاًل عن مراكز االرشاد وفرق 

ين سيارات جهاز ماب( 0099)وأشار إلى أن العاملين الميدانيين زودوا بأكثر من . الطوارئ والسالمة 

وكاميرات مراقبة ووسائل اتصال السلكية باإلضافة لألجهزة التقنية من حواسيب وأجهزة لوحيه ، مضيفًا 

محرم تعمل خالله جميع مرافق المؤسسة على  29شوال إلى  01أن العمل الموسمي بالمؤسسة يبدأ من 

  . مدار الساعة
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