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 هـ 4141ذو القادة  62برعاء  اال
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 سم وا 5144اكتوبر  14هـ الموافق  4141ذو القعدة  52لمدينة المنورة ا

نظمت المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة مساء أمس الملتقى الثقافي النسائي السنوي الهادف إلى االلتقاء بضيفات 

 .الرحمن اللواتي سيؤدين الفريضة هذا العام

على روح ثم ألقت المقررة العامة للملتقى نجاة بنت حمزة حماد كلمة أكدت فيها , وبدأ الملتقى بتالوة من الذكر الحكيم

, مبينًة أن الملتقى يعقد للسنة الرابعة على التوالي, المحبة والتآلف بين الدليالت وسيدات المدينة عمومًا وضيفات الرحمن

ويهدف بالمقام األول لاللتقاء بضيفات الرحمن من مختلف دول العالم والتواصل الثقافي فيما بينهم في جو روحاني 

 .إسالمي فريد

 -شريط وثائقي عن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود عقب ذلك جرى عرض 

 .في خدمة اإلسالم والمسلمين -حفظه اهلل 

ورحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة في كلمة ألقاها عبر الدائرة 

ًا نبذة عن المؤسسة األهلية لألدالء ودورها في خدمة ضيوف الرحمن ونشاطاتها مقدم, التلفزيونية المغلقة بالحضور

 .مثنيا على القائمين على عقد هذا الملتقى, وتطورها من العمل الفردي إلى العمل الجماعي المؤسساتي

تالها عرض مرئي , م 5144وفي ختام الملتقى عقدت محاضرة بعنوان اختيار المدينة المنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية 

 .ألزياء مجتمع المدينة المنورة
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 سم وا 5144اكتوبر  14هـ الموافق  4141ذو القعدة  52جـدة 

كتور بندر بن محمد حجار بمكتبه بجدة ,اليوم, نائب وزير الثقافة واإلرشاد االسالمي ورئاسة التقى معالي وزير الحج الد

 .منظمة الحج والزيارة بالجمهورية االيرانية اإلسالمية سعيد أوحدى والوفد المرافق له

 .هـ4141وتناول اللقاء الترتيب والتجهيزات المتعلقة بالحجاج اإليرانيين والخدمات المقدمة لهم للعام الجاري 

وثمن معالي رئيس منظمة الحج والزيارة اإليراني الجهود والخدمات التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين 

ن الشريفين والمطاف والمشاعر المقدسة تسهل على لضيوف الرحمن وما تقدمه من مشروعات وإنجازات في الحرمي

 .الحجاج وقاصدي الحرمين ألداء نسكهم بكل يسر وسهولة

وقدم معاليه شكره لمعالي وزير الحج نظير ما شاهده من ترتيبات وامكانيات عالية وخدمات جليلة تقدمها المملكة 

.لضيوف الرحمن, التي لها أبلغ األثر لدى حجاج بالده

 سم وا5144اكتوبر  14هـ الموافق 4141ذو القعدة  52عمان 

 .فريضة الحج لهذا العامتنطلق أولى قوافل الحجاج األردنيين غدًا األربعاء تجاه الديار المقدسة ألداء 

وقال وزير األوقاف األردني الدكتور هايل داوود في تصريح صحفي اليوم إن عدد الحجاج األردنيين بلغ ضمن البعثة 

 .حاج 1511الرسمية التي تنظمها الوزارة لهذا الموسم نحو 

وكانت قد غادرت عمان أمس األول القوافل اإلدارية المنبثقة عن بعثة الحج األردنية للعام الحالي وذلك لإلشراف على 

.إسكان الحجاج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة
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في  دور قاصدي المسجد الحرام:" أوصت ورشة العمل التي نظمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعنوان
جائزة خادم ) , بإطالق جائزة تحفيزية تحث على تنافس الدول في مجال تنظيم الحجاج ويطلق عليها " االرتقاء بالخدمات 

, وإيجاد دليل أرشادي لجميع الجهات العاملة في المسجد الحرام ونوع الخدمة المقدمة , ( الحرمين الشريفين لدول حجاج التميز
  .كل جهة حتى ال تتقاطع أو تتعارض المهام واالختصاصات تحدد فيه مسؤوليات واختصاصات

وطالبت ورشة العمل بتخصيص قنوات وحسابات رسمية في التواصل االجتماعي , كذلك استغالل الوسائل المقدمة من شركات 
من بلدانهم وعبر االتصاالت المختلفة , وبلغات متنوعة ووضع اللوحات اإلرشادية بأحدث التقنيات , تبدأ من انطالق الحجاج 

  .طرق سيرهم في الطائرات ومختلف الوسائل وحتى وصولهم لمقر حمالتهم في المشاعر المقدسة أو في مكة المكرمة
ودعت الورشة أيضًا إلى إحياء الوازع الديني لدى قاصدي المسجد الحرام , وتعزيز مفهوم اآليات الواردة في البلد األمين وتعظيم 

  .رامج التوعوية للحجاجشعائر اهلل , عبر الب
كما طالبت ورشة العمل التي نظمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتفعيل دور أئمة وخطباء المسجد 

الحرام في التواصل مع رؤساء البعثات والدعاة والعلماء القادمين للحج والعمرة , وحث الدول على دراسة وتطبيق التجربة 
  .في تهيئة الحجاج ألداء مناسك الحج والتعريف الشامل لجميع األنظمة الماليزية

ودعت إلى عمل دراسة ميدانية لحصر ابرز السلبيات والسلوكيات لقاصدي الحرمين الشريفين وعمل الحلول الالزمة لها وإعداد 
قبل وبعد كل موسم بمشاركة جميع برنامج موحد لإلرشاد المكاني بين الرئاسة والجهات المعنية وإقامة ندوات وورش عمل 

.الجهات العاملة والمستفيدة لمناقشة االيجابيات لالستفادة منها والسلبيات لمعالجتها
وكان معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس ألقى كلمة عبر فيها عن 

الد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة , على رعايته لهذه الحملة التي تجسد شكره لصاحب السمو الملكي األمير خ
  .حرص سموه وما تحظى به الرئاسة من دعم ومؤازرة وتشجيع ومساندة من لدن سموه

وإليها في  إن هذا ليس مستغرب على سموكم الكريم و همتكم العالية وطموحكم الوثاب واالنطالق من الكعبة المشرفة:" وقال 
, مؤكدًا أن رعاية سموه لهذه الورشة نابع من اهتمام القيادة الرشيدة والرعاية القصوى من "مشروعات التنمية لهذه المنطقة الغالية 

خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود , وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى 
للحرمين الشريفين  -حفظهم اهلل  -وزير الدفاع , وصاحب السمو الملكي األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني العهد 

  .توفير سبل الراحة لقاصديهما من الحجاج والعمار والزوار
من خالل رؤية شاملة وأضاف الدكتور السديس أن الرئاسة حريصة على رفع مستوى األداء في منظومة الخدمات التي تقدمها 

محور البناء : ورسالة سامية وأهداف نبيلة وخطط إستراتيجية ومشروعات تطويرية مستقبلية تدور على عدد من المحاور منها 
  .واإلعداد , ومحور العلم والتوجيه واإلرشاد , والمحور الخدماتي والفني واإلعالمي والتقني , بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة

, وتسلط الضوء على الخدمات التي تقدمها " خدمة الحاج وسام فخر لنا " أن حملة الرئاسة انطلقت يوم أمس وعنوانها وبين 
الرئاسة وتبرز الوجه الحضاري المشرق في هذا المجال , وتؤكد على التفاني في خدمة الحجاج وتيسير أمورهم وتقديم جميع 

ة وتعامل حسن وخلق جميل وأن ذلك وسام فخر وتاج اعتزاز بكل ما يشعر بخدمة الخدمات لهم بكل أسلوب راقي وابتسامة مشرق
الحجيج بمشاركة عدد من الجهات والدوائر الحكومية منها إمارة منطقة مكة المكرمة مشكورة وجامعة أم القرى وأمانة العاصمة 

  .ووزارة الحج القطاعات الحكومية جزاها اهلل جميعا خير الجزاء
تجاوبًا مع الحملة الرائدة التي ترعاها إمارة " الحج عبادة وسلوك حضاري" ت الورشة لقاءات ومحاضرات بعنوان وتشمل فعاليا

منطقة مكة المكرمة , ويتبناها سمو أمير المنطقة شخصيًا , تأكيدًا على أهمية التقيد وااللتزام باألنظمة المرعية واآلداب الشرعية 
  .أن الحج الصحيح يبدأ بالتصريح في هذه العبادة العظيمة , مؤكدين

وتتضمن الفعاليات الملتقى العلمي الذي يضم مجموعة من المحاضرات لعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء يفتتحها سماحة المفتي 
 .العام رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل الشيخ
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 سم وا 5144أكتوبر  14هـ الموافق  4141ذو القعدة  52مكة المكرمة 

لموسم حج هذا العام أقام معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى اليوم اللقاء السنوي الثاني 

 .هـ4141

دراسة وبرنامًجا ( 86)وبين عميد المعهد الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي في كلمة له خالل اللقاء أن المعهد يجري 

دراسات يجريها فرع المعهد في المدينة ( 9)برنامًجا , مشيًرا إلى أن ( 55)دراسة بحثية و( 18)خالل موسم الحج منها 

 .الدراسات يجريها الباحثون في أقسام المعهد المختلفة المنورة وبقية

دراسة ( 51)دراسات بحثية وقسم البحوث البيئية والصحية ( 41)وأوضح أن قسم البحوث اإلدارية واإلنسانية يجري 

دراسات وقسم ( 6)دراسة كما سيجري قسم البحوث والشؤون اإلعالمية ( 45)وقسم البحوث العمرانية والهندسية 

 .دراسات( 9)لومات والخدمات العلمية المع

من ( 512)باحًثا رئيسا ومشارًكا ومسانًدا, باإلضافة إلى مشاركة ( 482)إن هذه الدراسات يعكف على إعدادها : "وقال 

, مضيفا أن هذه األبحاث هي مشروعات بحثية وبرامج متنوعة يجريها المعهد خالل موسم الحج في "الطالب المساندين

 .كل عام

رض خالل اللقاء األبحاث المقدمة من أقسام المعهد البحثية المتمثلة في أقسام البحوث البيئية والصحية والبحوث وُع

العمرانية والهندسية والمعلومات والخدمات العلمية والبحوث العمرانية والهندسية حيث قّدم الدكتور بسام بن حسين مشاط 

ديق الضاغطة متعددة الطوابق لزيادة السعة التخزينية للنفايات بمشعر منى , بحثا متعلقا بدراسة إمكانية استخدام الصنا

كما قدم الدكتور خالد بن عبدالرحمن أسرة بحثا يتعلق بدراسة الحركة المرورية عند مواقع مختارة بمكة المكرمة خالل 

التقنية لضبط دخول الحجاج إلى مكة مشروع استخدام "األيام العادية , فيما قدم الدكتور عصام بن علي خان بحثا بعنوان 

  ".دراسة إدارة الحشود والتفويج في الحج", كما قدم الدكتور محمد بن عبداهلل إدريس بحثا بعنوان " المكرمة

وشاهد الجميع خالل اللقاء عرضا مرئيا عن األبحاث والدراسات العلمية والميدانية التي نفذها المعهد خالل شهر رمضان 

  .رم في مكة المكرمة والمدينة المنورةالمبارك المنص

بعد ذلك دشن معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس الموقع العلمي للدكتور ضياء الدين عطية الباحث 

  .بقسم المعلومات والخدمات العلمية

والعمرِة يعد جهًة بحثيًة استشاريًة  وأشار الدكتور عساس في كلمة له إلى أَن معهَد خادِم الحرميِن الشريفيِن ألبحاِث الحِج

إلى  يقِدُم نتائَجُه البحثيَة العلمَيَة في التخصصاِت المختلفِة التي تحتاُجها الجهاُت ذاُت العالقِة بالحِج والعمرِة, الفتا النظر

إلى الجهاِت ذاِت العالقِة, وَتَم بحمد اهلل  أن المعهد بذَل منذ نشأِتِه الكثيَر من الجهِد العلمِي, وقَدَم المشورَة ونتائَج األبحاِث

.تنفيُذ الكثيِر منها على أرِض الواقِع
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 أدال  المدينة تنظم ملتقى نسءئي حول جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

نظمت المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة مساء أمس الملتقى الثقافي النسائي السنوي الهادف إلى االلتقاء بضيفات 

 .الرحمن اللواتي سيؤدين الفريضة هذا العام

على روح ثم ألقت المقررة العامة للملتقى نجاة بنت حمزة حماد كلمة أكدت فيها , وبدأ الملتقى بتالوة من الذكر الحكيم

, مبينًة أن الملتقى يعقد للسنة الرابعة على التوالي, المحبة والتآلف بين الدليالت وسيدات المدينة عمومًا وضيفات الرحمن

ويهدف بالمقام األول لاللتقاء بضيفات الرحمن من مختلف دول العالم والتواصل الثقافي فيما بينهم في جو روحاني 

 .إسالمي فريد

 -شريط وثائقي عن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود عقب ذلك جرى عرض 

 .في خدمة اإلسالم والمسلمين -حفظه اهلل 

ورحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة في كلمة ألقاها عبر الدائرة 

ًا نبذة عن المؤسسة األهلية لألدالء ودورها في خدمة ضيوف الرحمن ونشاطاتها مقدم, التلفزيونية المغلقة بالحضور

 .مثنيا على القائمين على عقد هذا الملتقى, وتطورها من العمل الفردي إلى العمل الجماعي المؤسساتي

تالها عرض مرئي , م 5144وفي ختام الملتقى عقدت محاضرة بعنوان اختيار المدينة المنورة عاصمة للثقافة اإلسالمية 

  .ألزياء مجتمع المدينة المنورة
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 فعاليات تحفيزية وثقافية للحجاج ودورات تدريبية للعاملين: الفالح
 موجهة للمستفيد ومقدم الخدمة« ناخدمُة الزائِر وساُم فخٍر ل»حملة 

 المدينة -حسين بختاور 

 20/02/0202األربعاء 

 

مان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة اليوم انطالق حملة يرعى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سل

والتي تنفذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقال النائب العام لشؤون المسجد « خدمُة الزائِر وساُم فخٍرلنا»

ن المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على تقديم المستوى األعلى النبوي فضيلة الشيخ عبدالعزيز الفالح إن الرئاسة العامة لشؤو

للخدمات في الحرمين الشريفين واالرتقاء بخدماتها للحجاج والمعتمرين والزوار في جميع األوقات وباستخدام أفضل الوسائل مع 

نهم، واستمراًرا لجهودها في التحسين التركيزعلى حسن التعامل معهم وإفادتهم بما ينفعهم، وترك االنطباعات الجيدة لدى كل م

وأضاف أن حملة خدمُة الزائِر وساُم فخٍر لنا موجهة للمستفيد ومقدم الخدمة، ومن خالل برامجها فإنها تلطف . المستمر في خدماتها

ام بها باهتمام وبذلك العالقة بينهما وتبني جسًرا من التواصل والتكاتف وتبرز أدوار كل منهما في معرفة واجباته وتحفيزه على القي

يرتقي ويحرص مقدم الخدمة في أداء واجباته الوظيفية نحو المستفيد ويرتقي المستفيد بحسن استفادته من الخدمة، وبقيام كل منهما 

 وهذا ما يوصله والة( عبادة وسلوكًا حضارًيا)بدوره اإليجابي في السلوك والخدمة يصبح الحضور للمسجد الحرام والمسجد النبوي 

وأشار فضيلته إلى أن الحملة في المسجد النبوي تشمل عدة فعاليات تحفيزية وثقافية وتدريبية إضافة إلى توزيع  -يحفظهم اهلل-األمر 

أعداد كبيرة من الهدايا المتنوعة لمقدمي الخدمات وضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي، وتعتبرالحملة أسلوًبا حضارًيا لرفع الروح 

غرس مفهوم الحملة في نفوس :ملين وزيادة عنايتهم بالزائر الكريم ومتطلباته مشيًرا إلى أن أهداف الحملة تمثلت في المعنوية للعا

موظفي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، غرس مفهوم الحملة في نفوس الحجاج وزائري المسجد النبوي، غرس مفهوم 

 .يم الخدمات بالمسجد النبوي ومنسوبيها، غرس مفهوم الحملة في نفوس عموم األفرادالحملة في نفوس الجهات المساندة في تقد
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 حافالت 2223حاًجا على متن  022030بالمدينة تستقبل  02ليلة الـ 

 أحمد السالم المدينة المنورة

 20/02/0202األربعاء 

 

حافلة، كما  0050حاًجا من مكة المكرمة استقلوا  22055استنفرت محطة حجاج الجو والبحر بالهجرة أمس الثالثاء ما يقارب 

ر حافلة من مطا 0022حاج استقلوا  22222حافلة باإلضافة إلى  220حاًجا من جدة استقلوا  00952استقبلت المحطة ما يقارب 

األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وقد استنفر مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج مساء أمس تحت إشراف 

وتوجيهات رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف المطوف عبدالواحد سيف الدين وإشراف مباشر من مدير عام مكتب 

عبداهلل سندي ونائب مدير عام مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج بالمدينة المنورة مروان إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج 

باإلضافة أنه سيتم مغادرة حسب اإلحصائيات . خاشقجي، وشهدت المدينة المنورة مساء أمس أكبر عمليات استقبال لضيوف الرحمن

  .ألف حاج 23222بالهجرة بواقع عدد  9صاء بالمكتب في كيلو حافلة تغادر إلى مكة ويتم حصرها من قبل موظفي اإلح 0022عدد 

( 22055)أنه تم استقبال بمحطة حجاج الجو والبحر ما يقارب « المدينة»وذكر مدير عام مكتب إرشاد الحافالت عبداهلل سندي لـ 

. حافلة( 220)ن جدة استقلوا حاًجا م( 00952)حافلة، كما استقبل المحطة ما يقارب ( 0050)حاًجا من مكة المكرمة يستقلون 

باإلضافة أنه . حافلة من مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة( 0022)حاج استقلوا ( 22222)باإلضافة إلى 

ة بالهجر 9حافلة تغادر إلى مكة ويتم حصرها من قبل موظفي اإلحصاء بالمكتب في كيلو  0022سيتم مغادرة حسب اإلحصائيات عدد 

 .ألف حاج 23222بواقع عدد 
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 طالب تعليم مكة يستقبلون الحجاج بماء زمزم والورد

مكة المكرمة -عبداهلل الدهاس   

20/02/0202األربعاء   

 
ة مكة المكرمة حامد بن جابر السلمي ميدانًيا يوم أمس في مشروع استقبال حجاج بيت اهلل شارك المدير العام للتربية والتعليم بمنطق

وذلك للعام الثامن ( كلنا نحبكم ونحن في خدمتكم)الحرام والذي تنفذه إدارة نشاط الطالب ممثلة في قسم النشاط االجتماعي تحت شعار 

 .على التوالي

دور التربوي الذي تقوم به وزارة التربية والذي من شأنه تنمية وتقوية االتجاهات وأكد السلمي أن فكرة المشروع تنطلق من ال

اإليجابية لدى الطالب وإحساسهم بواجبهم تجاه خالقهم أوًلا ثم وطنهم، وأضاف أن إدارة نشاط الطالب تنفذ برنامج استقبال ضيوف 

العالقة ابتغاًء لألجر والثواب من اهلل تعالى وخدمًة لضيوف الرحمن في نقاط الوصول إلى مكة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات 

الرحمن وإنفاذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة وتعزيز أثر العمل التطوعي في سلوك الطالب والتركيز على القيم التربوية والثوابت 

 .اإلسالمية

المفاهيم والقيم التربوية في نفوس الطالب وترسيخ  وأشار إلى أن البرنامج الذي ينفذ للعام الثامن على التوالي يهدف إلى تعميق

الوعي بأهمية العمل االجتماعي التطوعي وتدريب الطالب على الممارسة العملية التنشيطية للقيم التربوية وإبراز دور النشاط 

النشء على التفاني في بذل  االجتماعي في المشاركة الفاعلة في مجال الخدمات االجتماعية التطوعية وتجسيد معاني التكاتف وتعويد

وانطلق الطالب برفقة القيادات التربوية والمعلمين إلى حافالت الحجاج حيث تم . العطاء وخدمة وطنهم وقاصديه من ضيوف الرحمن

تقديم ماء زمزم والهدايا والورد لضيوف الرحمن مصحوبة بعبارات االحتفاء والترحيب من الطالب بقدوم الحجاج إلى األراضي 

  .مقدسةال

مدرسة  222وفي السياق بين مدير نشاط الطالب نجيب عبدالفتاح أن تنفيذ البرنامج لن يقتصر على مراكز التفويج بل ستشارك نحو 

آالف طالب  02في تنفيذ زيارات إلسكان الحجاج في المناطق المحيطة بالمدارس ومؤسسات الطوافة مضيًفا أنه يتوقع مشاركة نحو 

 .برنامج وفق جدول زمنيومعلم في تنفيذ ال
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 شركة متخصصة لمراقبة سالمة وجبات حجاج جنوب آسيا

 مكة -حاتم العميري 

 20/02/0202األربعاء 

 

خصصت مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا هذا العام وألول مرة شركة وطنية متخصصة لمراقبة ومتابعة الوجبات الغذائية 

 ألف من حجاج جنوب آسيا الذين تتولى المؤسسة خدمتهم عبر مكاتب مجموعات الخدمات الميدانية البالغ عددها 322المقدمة إلى 

 .المعمول به دولًيا« هاسب»مكتًبا، وستتم عملية التغذية عبر نظام  002

وأوضح عضو مجلس اإلدارة والناطق اإلعالمي للمؤسسة المطوف عمر بن سراج، أكبر أن الخطة تأتي تنفيًذا لتوجيهات وزير الحج 

بيت اهلل الحرام بما يوازي حجم الرعاية واالهتمام الدكتور بندر بن محمد حجار من أجل تحقيق أعلى معدالت السالمة الغذائية لحجاج 

مشيرا إلى أنه تم التعاقد في هذا الشأن مع مكتب المجهر للتحاليل الجرثومية لتنفيذ ، المقدمة من الحكومة الرشيدة لضيوف الرحمن

عداد والتجهيز والتحضير والحفظ عملية المراقبة والمتابعة على عملية التغذية المقدمة تحديًدا بالمشاعر المقدسة، من حيُث اإل

وهو من األنظمة المعتمدة والتي يتم تطبيقها في الكثير من المنشآت ، العالمي في مجال التغذية« هاسب«والتوزيع باستخدام نظام

غذية وبين أنه تم عقد عدة ورش عمل تدريبية وتعريفية لرؤساء المكاتب ومشرفي التغذية إلى جانب متعهدي تقديم األ. الدولية

والنظافة الشخصية والطرق ، وأضاف أن الورش تناولت موضوعات سالمة الغذاء. بالمطابخ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

والقواعد الذهبية لسالمة الغذاء، وكذا خطوات قياس درجة حرارة الغذاء وخطوات تطهير ، الصحية في إعداد وتجهيز الوجبات

باإلضافة إلى تحقيق ، عالوة على تطبيق اشتراطات البلديات إلنتاج الوجبات في المشاعر المقدسة، المعدات وخدمات تقديم الوجبات

وتقديمها لضيوف الرحمن بصورة مميزة تمكنهم من التفرغ لعبادتهم وتأدية ، المكتب ألعلى نسبة معايير قياسية إلنتاج الوجبات

 .مناسكهم بيسر وسهولة
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 والمينء  االثنين.. لمطءبر اليوميقف على جءهزية صءالت الحج عء

 الفيصل ينءقش خطة تطوير المشءعر المقدسة والطءئف

 

 (جدة)إعراهيم علوي، عبد الازيز غزاوي  

رأس صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر 

حب السمو الملكي األمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون المقدسة في مكتبه بجدة, اجتماعا للهيئة, بحضور صا

البلدية والقروية, والدكتور إبراهيم العساف وزير المالية, والدكتور بندر حجار وزير الحج, والدكتور عبدالعزيز 

برهمين  الخضيري وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة, والدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة, والدكتور سامي

 .األمين العام للهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

وناقش المجلس في االجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول األعمال, منها المرحلة األولى لتنفيذ خطة تطوير 

 .المشاعر المقدسة, ودعم وتطوير الجهاز الفني واالداري للهيئة

كما رأس سمو أمير المنطقة االجتماع الرابع للجنة . وفي نهاية االجتماع تم إقرار التوصيات واتخاذ القرارات الالزمة

العليا لتطوير محافظة الطائف, بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية, وصاحب السمو الملكي األمير سلطان بن سلمان 

المالية, والدكتور جبارة الصريصري وزير النقل, ومحافظ الطائف فهد بن  رئيس الهيئة العامة للسياحة واآلثار, ووزير

 .معمر, ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة, والمهندس محمد المخرج أمين الطائف

 

 ..يتبع 
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 .وتم خالل االجتماع مناقشة المخطط التطويري للمحافظة الذي قدمته أمانة الطائف إضافة لمشروع النقل العام فيها

يتفقد سمو أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية اليوم مجمع صاالت الحج بمطار الملك من جهة ثانية 

. عبدالعزيز الدولي بجدة حيث يطلع على ما يقدم لضيوف بيت اهلل الحرام القادمين جوا من قبل القطاعات المعنية

 .قدم لهم الهدايا التذكاريةويستقبل سموه عددا من ضيوف الرحمن القادمين عبر إحدى الرحالت وي

وتضم . كما يراس سموه اجتماعا للجنة الحج المركزية لمناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول األعمال

كاونترا للجوازات يتم من خاللها إنهاء إجراءات القدوم وهي مزودة باحدث االجهزة  415صاالت االستقبال أكثر من 

نترات للجمارك ومكتب الوكالء الموحد ومراكز لهيئة الهالل االحمر ومراكز صحية اإللكترونية الى جانت كاو

حاجا حتى  446291مسؤول بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عن وصول « عكاظ»وكشف لـ . ومستوصف طبي

لمائة, وهو أمر با 5524حاجا في مثل هذا الوقت من العام الماضي, وذلك بنسبة نقص قدرها  182416اآلن, مقارنة بـ 

طبيعي في ظل تخفيض نسبة الحجاج ريثما ينتهي تنفيذ مشروع توسعة المطاف والمشاريع األخرى الهادفة إلى خدمة 

 .ضيوف بيت اهلل الحرام

رحلة, بينما كان العدد لمثل هذا اليوم من عام  4268حجاج على متن  59118واستقبل المطار يوم السبت الماضي 

كما يتفقد سمو . حاجا, وستتواصل الرحالت حتى الرابع من شهر ذي الحجة المقبل 45565يها رحلة عل 488هـ 4144

أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية يوم االثنين المقبل ميناء جدة االسالمي ويستقبل ضيوف الرحمن 

يناء جدة االسالمي الكابتن ساهر مدير م« عكاظ»وأوضح لـ . القادمين على إحدى البواخر القادمة من السودان

مليون ريال تشمل انشاء  521الطحالوي أنه سيتم بمباركة من سموه توقيع عدد من العقود لمشاريع البنية التحتية بقيمة 

وبين الطحالوي أن الميناء استقبل حتى يوم امس اكثر من تسعة االف حاج من السودان, فيما . محطة للكهرباء وطرق

يشار إلى ان . ألف حاج بعد أن تحول كثير من الحجاج للنقل الجوي 51اج المتوقع وصولهم بحرا بنحو يقدر عدد الحج

 الف حاج من مصر والسودان 411الى  21ميناء جدة االسالمي كان يستقبل في السنوات الماضية من 
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 سبو  المقبلآالف حءج سوبري جوا مطلع األ 1وصول 

 (مكة المكرمة)خءلد سليم الحميدي  

تصل أول دفعة من الحجاج السوريين إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في محافظة جدة مطلع األسبوع 

وكيل وزارة الحج لشؤون الحج والمتحدث اإلعالمي باسم الوزارة حاتم بن « عكاظ»أوضح ذلك لـ. المقبل

وأكد حرص . رياحاج وحاجة من سو 1111حسن قاضي, مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تضم هذه الدفعة 

الوزارة على تسهيل كافة اإلجراءات المتعلقة بالحجاج السوريين بدءا من الحصول على التأشيرة ومن ثم 

توفير كافة الخدمات لهم في مشاعر الحج, وذلك باالتفاق مع االئتالف السوري حول اإلجراءات الخاصة 

ناطق إقامتهم, الفتا إلى أن وفدا رفيع المستوى بمنح الراغبين في أداء الفريضة هذا العام تأشيرة الحج من م

من االئتالف السوري زار المملكة والتقى بمسؤولي وزارة الحج, ووقع الجانبان اتفاقية يتولى االئتالف 

 .السوري بموجبها كافة الترتيبات التي تخص الحجاج السوريين المقيمين في كل من تركيا واألردن
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 كبينة إبرشءدية لتوعية الحجءج 240

  

ن عدد الكبءئن في مكة المكرمة أعلن األمين الاءم للتوعية اإلسالمية في الحج الشيخ حسن عن سليم القرشي أ    

كبينة، مشيرًا إلى أن األمءنة قد قءمت عإعداد خطتهء حسب ( 612)والمشءعر المقدسة والمواقيت والمدينة المنوبرة علغت 

 . االحتيءج الفالي لألمءنة، وكذلك لضمءن نجءح أعمءلهء التي تقوم عهء سنويًء

إنه يتم سنويًء تطوير أعمءل األمءنة، واالستاءنة : توعية في الحجوقءل الشيخ حسن القرشي في تصريح له عن أعمءل ال

عءلدعءة المتميزين، والتاءقد مع مترجمين وعخءصة، من المكءتب التاءونية للدعوة واإلبرشءد وتوعية الجءليءت، والجءماءت 

 .من طلبة الدبراسءت الاليء
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 :«الرياض»السويكت لـ.. قائدًا 51توقيع اتفاقية تدريب أول 

 من الاءملين في مشرو  قطءبر الحرمين% 02أسبءنية لتأهيل  -خطة ساودية 

  
 محمد السويكت. م

 محمد سعد -الدمام 

عن خطة سعودية " الرياض"كشف الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس محمد بن خالد السويكت ل    
 .سنة قادمة 45بالمائة من العاملين في مشروع قطار الحرمين من الشباب السعودي خالل  51أسبانية لتأهيل 

ى تشغيل قطار الحرمين, موضحًا أنه خالل هذه السنوات هناك سنة قادمة عل 45وبين أن الشركة األسبانية ستقوم على مدى 
 .خطة لتأهيل وتدريب الشباب في كافة إدارات المشروع

وقال السويكت إن المشروع فرصة للشباب السعودي للمشاركة في هذا المشروع التنموي والحيوي بالمملكة, موضحًا أن 
ل تنفيذ المشروع باإلضافة إلى أن المؤسسة ستوقع عقودًا مع الشركة لديهم اليوم جولة ميدانية لالطالع على خطط وسير عم

قائدًا لقطار الحرمين حيث سيخوضون جملة من البرامج التدريبية داخل وخارج  51األسبانية لتدريب وتأهيل وتوظيف أول 
 .المملكة

ل على دورات تدريبية في الجانبين النظري وبين السويكت أنه سيتم إيفاد هذه الدفعة إلى الشركة األم في دولة أسبانيا للحصو
 .والعملي هناك

وأضاف أنه وبعد التأكد من استيفاء متطلبات التدريب في دولة أسبانيا سيكملون الفترة التدريبية في معهد متخصص للتدريب 
ستكون هناك مجموعة  عامًا 45وأوضح أنه خالل المدة التشغيلية الموقعة من الشركة األسبانية والتي حددت ب . بمدينة جدة

من البرامج التدريبية والتأهيلية إلحالل الشباب السعودي في إدارات المشروع بعد تدريبهم بالتعاون مع الشركة األسبانية, 
 .بالمائة من هذه الوظائف خالل السنوات المقبلة 51متوقعًا أن يسيطر الشباب السعودي على 

م, لربط مكة المكرمة 5141مليار ريال وسيتم تشغيله تجريبيًا في عام  15 يذكر أن مشروع قطار الحرمين تبلغ تكلفته
كلم مجهزة بأنظمة إشارات واتصاالت حديثة  121مرورًا بمدينة جدة والمدينة المنورة عبر خطوط حديدية مكهربة بطول 

المنورة ومدينة الملك  وخمس محطات ركاب في كل من وسط جدة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة, ومكة المكرمة والمدينة
 .عبداهلل االقتصادية في رابغ
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 تحت عنوان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

 األدالء تنظم الملتقى الثقافي النسوي الرابع للترحيب بضيفات الرحمن
 

 :مروان قصاص -المدينة المنورة 

نظمت ( مجمع الملك فهد لطباعة المصحف أنموذج.. جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن)تحت عنوان 

المؤسسة األهلية لألدالء الملتقى الثقافي النسوي الربع مساء أمس األول االثنين بفندق موفنبيك المدينة، حيث بدأ 

وأَكدت على . ة بنت حمزة حماد رحبت فيها بالحضورالحفل بالقرآن الكريم، ثَم كلمة المقّررة العاَمة للملتقى نجا

روح المحبة والتآلف التي تجمع الدليالت وسيدات المدينة عموًما بضيفات الرحمن مبِينة أن هذا الملتقى، الذي يعقد 

قافات للسّنة الرابعة على التوالي يهدف في المقام األول لاللتقاء بضيفات الرحمن من مختلف دول العالم وتبادل الث

فيما بينهم في جٍو روحاني إسالمي فريد وقدمت نبذة موجزة عن المؤسسة األهلية لألدالء ودورها في خدمة 

 .ضيوف الرحمن

بعد ذلك ألقى الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء كلمة عبر الدائرة 

تال ذلك عرض فيلم وثائقي عن . التلفزيونية المغلقة رحب فيها بالحضور واثني على القائمين على عقد هذا الملتقى

حرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف كنموذج لجهود حكومة خادم ال

والمسلمين عموًما، ثَم ألقت األستاذة فاطمة سعد الدين محاضرة عن اختيار المدينة المنورة عاصمة للثقافة 

م، ثَم قدم عرض مرئي ألزياء المجتمع المدني، بعدها أدير حوار مفتوح شاركت فيه 3102اإلسالمَية لعام 

 .العديد من االستفسارات واآلراء والمقترحات لتطوير الملتقىالضيفات الكريمات وتناول 

وفي ختام الملتقى تناول الجميع طعام العشاء المعُد بهذه المناسبة حضر الملتقى مجموعة من المثقفات من ضيفات 

 .الرحمن من مختلف الدول ولفيف من الدليالت وسيدات المجتمع المدني
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 ت الرحمنملتقى نسوي لخدمة ضيفا: «األدالء»

 

نظمت المؤسسة األهلية لألدالء في المدينة المنورة أمس الملتقى الثقافي النسوي الرابع في فندق موفنبيك 
المصحف جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن, مجمع الملك فهد لطباعة »المدينة تحت عنوان 

وأكدت المقررة العامة للملتقى نجاة بنت حمزة حماد على روح المحبة والتآلف التي تجمع . «أنموذجًا
الدليالت وسيدات المدينة عمومًا بضيفات الرحمن, مبينة أن هذا الملتقى الذي يعقد للسنة الرابعة على 

 .الثقافات فيما بينهن التوالي يهدف لاللتقاء بضيفات الرحمن من مختلف دول العالم وتبادل
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 عاألدال  تنظم الملتقى الثقءفي النسوي الراع
 تحت عنوان جهود المملكة بخدمة ضيوف الرحمن

 
 

من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف انموذج نظمت المؤسسة األهلية تحت عنوان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرح
هـ بفندق موفنبيك المدينة حيث بدأ الحفل بالقرآن 51/44/4141لألدالء الملتقى الثقافي النسوي الربع مساء أمس األثنين 

روح المحبة والتآلف التي الكريم ثم كلمة المقررة العامة للملتقى نجاة بنت حمزة حماد رحبت فيها بالحضور وأكدت على 
تجمع الدليالت وسيدات المدينة عمومًا بضيفات الرحمن مبينة أن هذا الملتقى الذي يعقد للسنة الرابعة على التوالي يهدف 

بالمقام األول لإللتقاء بضيفات الرحمن من مختلف دول العالم وتبادل الثقافات فيما بينهم في جو روحاني اسالمي فريد 
موجزة عن المؤسسة األهلية لألدالء ودورها في خدمة ضيوف الرحمن بعد ذلك القى الدكتور يوسف بن وقدمت نبذة 

أحمد حوالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء كلمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة رحب فيها بالحضور واثني 
عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف كنموذج لجهود على القائمين على عقد هذا الملتقى تال ذلك عرض فلم وثائقي 

حكومة خادم الحرمين الشريفين بخدمة ضيوف الرحمن والمسلمين عمومًا ثم ألقت االستاذة فاطمة سعد الدين محاضرة 
ر م ثم قدم عرض مرئي ألزياء المجتمع المدني بعدها ادي5144عن اختيار المدينة المنورة عاصمة للثقافة االسالمية لعام 

حوار مفتواح شاركن فيه الضيفات الكريمات تناول العديد من االستفسارات واآلراء والمقترحات لتطوير الملتقى وفي 
ختام الملتقى تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة حضر الملتقى مجموعة من المثقفات من ضيفات الرحمن من 

  .تمع المدنيمختلف الدول ولفيف من الدليالت وسيدات المج
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 ألدالء تنظم الملتقى الثقافي النسوي الرابع

 تحت عنوان جهود المملكة بخدمة ضيوف الرحمن

 

 
 

 االدالء -ادارة االعالم  -محمد بصراوي 

 

تحت عنوان جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف انموذج نظمت المؤسسة األهلية 

بالقرآن  هـ بفندق موفنبيك المدينة حيث بدأ الحفل 32/00/0222تقى الثقافي النسوي الربع مساء أمس األثنين لألدالء المل

الكريم ثم كلمة المقررة العامة للملتقى نجاة بنت حمزة حماد رحبت فيها بالحضور وأكدت على روح المحبة والتآلف التي 

من مبينة أن هذا الملتقى الذي يعقد للسنة الرابعة على التوالي يهدف تجمع الدليالت وسيدات المدينة عمومًا بضيفات الرح

بالمقام األول لإللتقاء بضيفات الرحمن من مختلف دول العالم وتبادل الثقافات فيما بينهم في جو روحاني اسالمي فريد 

ى الدكتور يوسف بن أحمد وقدمت نبذة موجزة عن المؤسسة األهلية لألدالء ودورها في خدمة ضيوف الرحمن بعد ذلك الق

حوالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء كلمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة رحب فيها بالحضور واثني على 

القائمين على عقد هذا الملتقى تال ذلك عرض فلم وثائقي عن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف كنموذج لجهود حكومة 

ن بخدمة ضيوف الرحمن والمسلمين عمومًا ثم ألقت االستاذة فاطمة سعد الدين محاضرة عن اختيار خادم الحرمين الشريفي

بعدها ادير حوار  م ثم قدم عرض مرئي ألزياء المجتمع المدني3102المدينة المنورة عاصمة للثقافة االسالمية لعام 

آلراء والمقترحات لتطوير الملتقى وفي ختام مفتواح شاركن فيه الضيفات الكريمات تناول العديد من االستفسارات وا

حضر الملتقى مجموعة من المثقفات من ضيفات الرحمن من  الملتقى تناول الجميع طعام العشاء المعد بهذه المناسبة

 . مختلف الدول ولفيف من الدليالت وسيدات المجتمع المدني

 

 



 
 

 
20 

 
 
 
 

basr@adilla.com.sa-m


