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aa اعتمد ول��ي العهد نائب رئي��س جملس ال��وزراء وزي��ر الداخلية
رئي��س جلن��ة احل��ج العلي��ا، األم��ر حمم��د ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزيز 
آل س��عود اخلط��ة العام��ة لتنفي��ذ أعم��ال الدف��اع املدن��ي يف ح��االت 

الط��وارئ خ��ال موس��م احل��ج هل��ذا الع��ام 1437ه�.
وق��ال مدي��ر ع��ام الدف��اع املدن��ي الس��عودي الفري��ق س��ليمان ب��ن 
التداب��ر  مجي��ع  اخت��اذ  إىل  ته��دف  اخلط��ة  إن  العم��رو،  عب��داهلل 
املناس��بة حلماي��ة حج��اج بي��ت اهلل احل��رام يف مك��ة املكرمة واملش��اعر 
املقدس��ة، وزوار املدين��ة املن��ورة وتوف��ر الس��امة هل��م م��ن أخط��ار 
احل��وادث والك��وارث ومحاي��ة املمتل��كات العام��ة واخلاص��ة، باتب��اع 
أفض��ل الس��بل وأجنحه��ا م��ع ق��در كب��ر م��ن التنس��يق ب��ن اجلهات 
احلكومي��ة ملواجه��ة ما قد حي��دث من ط��وارئ ب��كل كف��اءة واقتدار.

وف��رد  ضاب��ط   17000 م��ن  أكث��ر  أن  العم��رو  الفري��ق  وأض��اف 
سيش��اركون يف تنفي��ذ اخلط��ة العامة للط��وارئ باحلج، م��ع أكثر 
م��ن 3000 آلي��ة ومع��دة، إضاف��ة إىل وج��ود خط��ة لدع��م وإس��ناد ق��وات 
الدف��اع املدني م��ن املناطق يف احل��االت ال��ي تتطلب ذل��ك، إىل جانب 
ع��دد م��ن اخلط��ط التفصيلي��ة امللحقة لإلخ��اء واإلي��واء بالتنس��يق 
م��ع اجله��ات احلكومي��ة املعني��ة بتنفي��ذ أعم��ال الدف��اع املدن��ي يف 

ح��االت الط��وارئ ط��وال موس��م احل��ج.
دراس��ات  عل��ى  بن��اء  اخلط��ة  ه��ذه  إع��داد  مت  أن��ه  إىل  وأش��ار 
اإلجيابي��ات  أب��رز  عل��ى  والوق��وف  األداء  وتقيي��م  مس��تفيضة، 
األع��وام  ح��ج  م��ن  املس��تفادة  ال��دروس  واس��تخاص  والس��لبيات 

املاضي��ة.
وكش��ف العم��رو ع��ن أن اخلط��ة تتضم��ن أيض��ا تكثي��ف برام��ج 

التثقي��ف بأم��ور الس��امة ب��ن احلج��اج أثن��اء وجوده��م مبنش��آت 
إس��كان احلج��اج مبك��ة املكرم��ة واملدين��ة املن��ورة واملش��اعر املقدس��ة 
اش��راطات  ومتابع��ة  والطواف��ة،  احل��ج  مؤسس��ات  م��ع  بالتنس��يق 
س��امة  ته��دد  خمالف��ات  أي  وإزال��ة  املنش��آت،  ه��ذه  يف  الس��امة 

احلجي��ج أو تع��وق رج��ال الدف��اع املدن��ي ع��ن أداء مهامه��م.

العهـــــد ولـــي 
اخلطـــة  يعتمــد 
للطــوارئ  العامة 
احلج  خالل موسم 

جــــديد احلـــــج
طلق خدمة ) تطعيم احلج ( يف املنازل بالتعاون مع ) 

ُ
“الصحة ت

أوبر (”
aa أعلن��ت وزارة الصح��ة أنه��ا س��تطلق خدم��ة »تطعي��م احل��ج« يف املن��ازل وذلك

بالتع��اون مع ش��ركة )أوبر الســعودية( لتقدي��م تطعيمات احل��ج جماًنا يف 
املن��ازل ب��كل من الرياض وج��دة والدمام.

وقال��ت ال��وزارة ع��ر حس��ابها الرمسي يف موق��ع »توير« »الصح��ة« ُتطلق خدمة 
تطعي��م بالتع��اون م��ع @Uber_KSA لتقدي��م تطعيم��ات احل��ج جماًن��ا يف 
املن��ازل ب��كل م��ن الرياض جدة الدم��ام«. حيث انطلقت اخلدمة يوم األحد املاضي 
ومل��دة مخس��ة أي��ام، وميك��ن طلبه��ا م��ن تطبي��ق #Uber ب��ن الس��اعة الرابع��ة 

عص��ًرا والعاش��رة مس��اء.

“22000 فرد لتنفيذ خطة أمانة العاصمة يف موسم احلج ”
aa جن��دت أمان��ة العاصمة املقدس��ة حنو 22000 ف��رد لتنفيذ خطتها يف اخلدمات

البلدي��ة حلج��اج بي��ت اهلل احل��رام، حي��ث جن��دت كل طاقاته��ا البش��رية واملادي��ة 
مدعومة بفرق مس��اندة من وزارة الش��ؤون البلدية والقروية والبلديات واألمن 

الع��ام واجملاهدي��ن والكش��افة، إضاف��ة إىل ع��دد من املراقب��ن الصحين املؤقتن.
وجه��زت األمان��ة أس��طواًل كب��راً م��ن املع��دات واآللي��ات، م��ع تس��خر كل 

اإلمكان��ات الازم��ة اس��تعداداً للموس��م. 

“احلج”تدفع بـ 18 ألف حافلة وسيارات جولف لتنقل احلجاج”
aa امت��داداً للرعاي��ة الكرمي��ة ال��ي توفره��ا حكوم��ة خ��ادم احلرم��ن الش��ريفن

خلدم��ة ضي��وف الرمح��ن، وحتقي��ق أقص��ى درج��ات الراح��ة والتيس��ر هل��م يف 
تأديتهم مناسك احلج، دفعت وزارة احلج والعمرة خبدمات جديدة تضم توفر 
س��يارات )جولــف( حديث��ة يف مط��ار املل��ك عبدالعزي��ز الدولي جب��دة، وكذلك 
ح��ول احل��رم املك��ي الش��ريف، به��دف مس��اعدة كبار الس��ن واملرضى م��ن احلجاج 
وذوي االحتياج��ات اخلاص��ة، يف التنق��ل والعم��ل  عل��ى إيص��ال احلج��اج املس��نن 
م��ن خ��ال مراك��ز خدم��ات احلج��اج التابع��ة لوزارة احل��ج والعمرة ح��ول احلرم 

املكي الش��ريف.
وألهمي��ة بن��اء منظوم��ة نق��ل متكامل��ة للحج��اج يف موس��م ح��ج 1437ه� جهزت 
وزارة احل��ج والعم��رة  18 أل��ف حافل��ة مكتمل��ة التجهي��زات لنق��ل حن��و مليون��ًا 

ونص��ف امللي��ون م��ن حج��اج اخل��ارج، منه��ا 1696 حافل��ة جدي��دة.

ا يف خميماتهم”
ًّ
“فريق متنقل لتوعية احلجاج صحي

aa أع��دت وزارة الصح��ة ضم��ن محلته��ا للتوعي��ة الصحي��ة يف موس��م ح��ج ه��ذا
الع��ام فريق��ًا توعوي��ًا متنق��ًا  يف املش��اعر املقدس��ة لتقدي��م النصائ��ح التوعوي��ة 
واإلرش��ادات الصحي��ة لضي��وف الرمح��ن يف  خميماته��م وكيفي��ة التعام��ل يف 
حال حدوث أي مشاكل صحية حيث سخرت الوزارة كافة إمكاناتها البشرية 
ومرافقه��ا الصحي��ة لتوف��ر الرعاي��ة الطبي��ة هل��م واحلف��اظ عل��ى صحته��م 

وس��امتهم .
ويف نف��س الس��ياق تتواص��ل فعالي��ات محل��ة احل��ج الصحي��ة ال��ي أطلقته��ا 
ال��وزارة حت��ت ش��عار ) معــًا لحج صحي ( حيث س��يتم وضع لوح��ات جدارية 
وإرش��ادية على مستش��فيات الوزارة يف املش��اعر املقدس��ة تتضمن نصائح توعوية 
وإرش��ادات صحية  للحجاج يف خمتلف املواضيع  لتعزيز الس��لوكيات الصحية 

الس��ليمة لديه��م ومب��ا يس��هم يف رف��ع الوع��ي الصح��ي لضي��وف الرمح��ن وحثه��م 
عل��ى التفاع��ل مع أنش��طة احلمل��ة التوعوية.

كم��ا أكمل��ت ال��وزارة ترتيباته��ا لتنظيم حماض��رات توعوية للبعث��ات الطبية 
املرافق��ة حلم��ات احل��ج به��دف املس��اهمة يف تثقي��ف حجاجه��م صحي��ًا وااللتزام 

بتطبي��ق  االش��راطات الصحي��ة الي وضعته��ا الوزارة .
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aa والعمرة احل��ج  وزارة  وك��ي��ل  أوض���ح 

ال��ش��ري��ف خ���ال لقائه  ال��دك��ت��ور ح��س��ن 

جمموعات  ورؤساء  اإلدارة  جملس  بأعضاء 

اخل��دم��ة امل��ي��دان��ي��ة مب��ق��ر امل��ؤس��س��ة مساء 

ال��ع��ه��د نائب  امل��اض��ي أن مس��و ول���ي  األح���د 

رئ��ي��س جم��ل��س ال������وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة 

عبدالعزيز  ب��ن  ن��اي��ف  ب��ن  حم��م��د  األم����ر 

احلج  وزارة  برئاسة  فريق  بتشكيل  وج��ه 

وال��ع��م��رة ي��ك��ون م���س���ؤوال ع���ن ال��ت��ف��وي��ج، 

وتكون مجيع األجهزة املعنية حتت مظلته.

ال��ت��وج��ي��ه  ه�����ذا  إن  ال���ش���ري���ف  وق�������ال 

ي��ؤك��د ال�����دور وامل��س��ؤول��ي��ة امل��ل��ق��اة على 

ال����وزارة، وأي��ض��ا على اجل��ه��ات ال��ي تشرف 

وش��رك��ات  ال��ط��واف��ة  ك��م��ؤس��س��ات  عليها 

اخل���ط���ة  أن  م���ب���ي���ن���ا  ال������داخ������ل،  ح����ج����اج 

ل��ي��س��ت م��ن��ت��ج��ا ل�������وزارة احل����ج وح���ده���ا.

ستة  لنحو  اخلطة  على  »عملنا  وت��اب��ع: 

وزارة  ال��ق��ي��ادات يف  م��س��ت��وى  ع��ل��ى  أش��ه��ر 

احل��ج واألم���ن ال��ع��ام وال��دف��اع امل��دن��ي وأم��ن 

تطوير  وه��ي��ئ��ة  احل��ش��ود  وإدارة  امل��ن��ش��آت 

م��ك��ة وم��ع��ه��د خ�����ادم احل����رم����ن، وأي��ض��ا 

ش����ارك����ت م��ع��ن��ا امل����ؤس����س����ات، وجم��ل��س 

االعتماد  وق��ررن��ا  ال��داخ��ل،  ح��ج��اج  تنسيق 

ه��ذه  إىل  وانتهينا  امل��ي��دان��ي،  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى 

للمؤسسات  وسلمت  واعتمدناها  اخلطة 

الزمنية  اجل���داول  ووضعنا  مبكر  وق��ت  يف 

للمؤسسات  وسلمنا  اإللكروني  املوقع  يف 

اس���م امل��س��ت��خ��دم وك��ل��م��ة ال��س��ر, واخل��ط��ة 

التنفيذ«.  س���وى  يتبق  مل  واآلن  ج��اه��زة, 

األدوار،  ل��ك��ل  ش���رح  ب��ه��ا  اخل��ط��ة  أن  مبينا 

بقية  أدوار  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  م��ن  ب��د  ال  ل��ذل��ك 

 : اجلهات لتتمكن من السر على اخلطة، وزاد 

»ستجدون فيها مجيع اإلجابات عن أسئلتكم«.

مشكلة  ل��دي��ن��ا  ليست  ال��ع��ادة  »يف  وأض����اف: 

س��ت��ب��دأ  ل���ذل���ك  ع����رف����ات،  إىل  ال��ت��ص��ع��ي��د  يف 

الشمس  غ��روب  مع  ع��ادة  ع��رف��ات،  من  خطتنا 

كنا  السابق  يف  مزدلفة،  إىل  أف��واج��ا  ننطلق 

ُن��رك��ب احل��ج��اج يف احل��اف��ات ون��ق��ول املوعد 

مزدلفة  يف  احل���اج  ح���ال  ن��ع��رف  وال  امل��خ��ي��م، 

وتوصلنا  ل��ه،  ينتبه  وم��ن  عليه  ي��ش��رف  وم��ن 

ال��ت��ف��وي��ج  يف  حت����دث  ال����ي  امل��ش��ك��ل��ة  أن  إىل 

وامل����س����ارات ي���وم 10 م��ن��ب��ع��ه��ا م��زدل��ف��ة ول��ي��س 

 10 ي��وم  احل��ش��ود  ننظم  أن  استطعنا  وإذا  منى، 

التفويج«. م��وض��وع  م��ن   %60 جت��اوزن��ا  سنكون 

م��ن  س���ت���ك���ون  احل����رك����ة  أن  إىل  ول���ف���ت 

م��زدل��ف��ة إىل امل��خ��ي��م��ات ب���أي وس��ي��ل��ة ك��ان 

من  ال��ت��ح��رك  يستعجلون  احل��ج��اج  ال��ت��ن��ق��ل، 

ل��ذل��ك طلبنا من  اخل��دم��ات  ل��غ��ي��اب  م��زدل��ف��ة 

والوجبة  الفرش  وه��و  األدن��ى  احل��د  املؤسسات 

املاضي  العام  ويف  االستجابة,  على  ونشكرهم 

بالفرق,  وأحست  املؤسسات  بعض  معنا  نفذت 

. للتعليمات  ي��س��ت��م��ع��ون  احل��ج��اج  أص��ب��ح  إذ 

هو  األول  »اهل������دف  ب���ال���ق���ول:  واس���ت���ط���رد 

مل����اذا؟ ألن احل��اج  امل��خ��ي��م  وص����ول احل����اج إىل 

سيتوجه  ق��ائ��د  ب���دون  مزدلفة  م��ن  انطلق  إذا 

م��ا  ب����امل����س����ارات  ي���ل���ت���زم  وال  اجل����م����رات  إىل 

ي��س��ب��ب م���ش���اك���ل حن����ن يف   غ���ن���ى ع��ن��ه��ا«.

ي��ت��وج��ه��ون  ع�����ادة  احل���ج���اج  أن  إىل  وأمل�����ح 

ث��م   12 ي�����وم  ق���ائ���ده���م  م����ع  اجل�����م�����رات  إىل 

وه���ك���ذا ح��ت��ى جتتمع  ال�������زوال  ي��ن��ت��ظ��رون 

ح���ش���ود ب���ش���ري���ة ه���ائ���ل���ة، ل���ذل���ك ن���أم���ل م��ن 

امل����رش����دي����ن ع�����دم ال����وق����وف وال����ت����ح����رك يف 

امل��س��ار ط��امل��ا أن��ه��م ذه��ب��وا م��ع احل���ج���اج، وإن 

مع  وت��ع��اون��ا  ب��اخل��ط��ة  ال��ت��زم��ن��ا  إذا  اهلل  ش���اء 

األم������ن ال����ع����ام س���ت���ك���ون األم�������ور ب��س��اس��ة. 

م���س���ؤول  أن  ال���س���ن���ة  ه������ذه  يف  اجل����دي����د 

اآلي��ب��اد  ع��ل��ى  سيعطى  امل��ؤس��س��ة  يف  ال��ت��ف��وي��ج 

للمراقبة،  اإلل��ك��رون��ي  ال��رن��ام��ج  اجل���وال  أو 

خ��روج  معلومة  سيعطينا  م��ن  ه��و  وب��ال��ت��ال��ي 

ال���ف���وج يف وق���ت���ه وك���ذل���ك ع���ودت���ه���م، وه���ذا 

إذن  أح��������داث،  أي  م����ن  امل����س����ؤول  حل���م���اي���ة 

وكذلك  لديه  أصبحت  وال��رق��اب��ة  املسؤولية 

إدخ�����ال امل��ع��ل��وم��ة ال��ص��ح��ي��ح��ة، م��ب��ي��ن��ا وج���ود 

عدمه. من  املؤسسة  ال��ت��زام  حالة  يف  حماضر 

وكيل وزارة الحج يقدم شرحا عن خطة التفويج 
ودور مؤسسات الطوافة

استضافته مؤسسة جنوب شرق آسيا :

وكيل وزارة الحج والعمرة
د / حسين الشريف

لنحــو  الخطــة  علــى  عملنــا   ،،
مســتوى  علــى  أشــهر  ســتة 
الحــج  وزارة  فــي  القيــادات 
واألمــن العــام والدفــاع المدنــي 
وأمن المنشــآت وإدارة الحشــود 
وهيئــة تطويــر مكــة ومعهــد                                               

،، الحرميــن  خــادم 
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وصــــــــــــــــــــول
أول فوج من حجاج الشركات

aa أول بوص���ول  الثاث���اء  عص���ر  املؤسس���ة  قي���ادة  احتف���ت 

عل���ى  كان  حي���ث   ،VIP اخلاص���ة  الش���ركات  حج���اج  م���ن  ف���وج 

اإلدارة  جمل���س  وعض���و  املؤسس���ة  رئي���س  مس���تقبليهم  رأس 

املط���وف  اخلاص���ة  الش���ركات  حج���اج  قط���اع  عل���ى  املش���رف 

مصطف���ى مح���زة دمنه���وري وع���دد م���ن أعض���اء جمل���س اإلدارة.

وفيم���ا ب���ادر أعض���اء جمموع���ة اخلدم���ة امليداني���ة )111(  وعل���ى 

طي���ب  عب���اس  خال���د  أس���امة  املط���وف  اجملموع���ة  رئي���س  رأس���هم 

وج���وه  عل���ى  ب���دت  باس���تقباهلم،  وفرح���ة  حتي���ة  ال���ورود  بإلق���اء 

احلج���اج الفرح���ة وه���م يتناول���ون حب���ات التمر ورش���فات م���ن ماء 

زم���زم، إىل جانب تقدي���م باق���ات مغلفة م���ن احللوي���ات والعصائر.

ب���ن  أم���ن  وخ���ال كلم���ة ترحيبي���ة باحلج���اج أك���د حمم���د 

حس���ن أندرق���ري رئي���س جمل���س اإلدارة عل���ى اهتم���ام املؤسس���ة 

وراح���ة. أم���ن  يف  ش���عائرهم  احلج���اج  لي���ؤدي  املن���اخ  بتهيئ���ة 
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aa اتفقت وزارة احلج والعمرة مع مؤسس���ات الطوافة وش���ركات ومؤسسات
حجاج الداخل واجله���ات األمنية على حظر رمي اجلمرات خال 10 س���اعات من 

النظامين.  احلجاج  قبل 
وذكرت الوزارة أن س���اعات املنع يف اليوم العاش���ر تبدأ من السادس���ة صباحا 
حتى العاشرة والنصف صباحا، ويف احلادي عش���ر من الثانية مساء إىل الرابعة 
مس���اء، ويف اليوم الثاني عش���ر من 10 والنصف صباحا لغاية الثانية مساء، بينما 

مل يكن يف اليوم الثالث عش���ر أي ساعات حظر.

aa االندونيس��ي احل��ج  وزارة  وكي��ل  أش��اد 
باملط��وف ولي��د رش��يدي وذل��ك خ��ال لق��اء األخر 
أم��ن  حمم��د  املط��وف  االدارة  جمل��س  برئي��س 

االس��تعدادات        آخ��ر  عل��ى  للوق��وف  أندرق��ري 
ملوس��م احل��ج.

الخدمات اإلضافية أواًل
aa ،�م��ع تباش��ر بداي��ة موس��م ح��ج 1437 ه

وقد حتولت مكة املكرمة إىل ما يش��به خلية 
النح��ل، تأهب��ًا لتهيئ��ة املن��اخ املائ��م لضي��وف 
يف  والتفان��ي  الضياف��ة  موس��م  يف  الرمح��ن 
خدم��ة م��ن يباه��ي به��م اهلل تب��ارك وتع��اىل 
كل خلق��ه يف أي��ام مش��هودات، بذل��وا كل 
غ��ال ونفي��س ألداء الرك��ن اخلام��س وإيفاًء 

لنذوره��م يف موس��م احل��ج.
يف ه��ذا املوس��م حقق��ت املؤسس��ة جناح��ات 
كب��رة يف جان��ب اخلدم��ات اإلضافي��ة ال��ي 
وفرتها حلج��اج جن��وب ش��رق آس��يا، وحققت 
األح��ام يف تهيئ��ة أرض مزدلف��ة وفرش��ها 
باملوكي��ت يف خط��وة رائ��دة وغ��ر مس��بوقة، 
من��ى  يف  املخيم��ات  أرضي��ة  حول��ت  كم��ا 
بتغطيته��ا كامل��ة بالس��راميك، فض��ًا ع��ن 
توفر كم واف��ر من م��راوح ال��رذاذ لتلطيف 

الطق��س احل��ار عل��ى أحبابن��ا احلج��اج.
ورغ��م كل تل��ك املكتس��بات ال ميك��ن أن 
تس��اعد يف حتقي��ق األه��داف املرج��وة م��ا مل 
يت��م تقدي��م املزي��د م��ن اخلدم��ات اإلضافي��ة، 
واحملافظ��ة عل��ى املكتس��بات والدف��ع باملزي��د 
م��ن اجله��ود إلظه��ار توج��ه املؤسس��ة حن��و 
احلج��اج،  رض��ا  وني��ل  والنج��اح  التف��رد 
وحتقيق االس��راتيجيات املوضوع��ة من قبل 

الدول��ة ���� أيده��ا اهلل.
إذن، فلنتكات��ف مجيعنا، كل م��ن موقعه، 
للحف��اظ عل��ى األداء املتق��دم، برف��ع اهلم��م 
والع��زم على الري��ادة لتعظي��م األرب��اح املادية 
واالجتماعية ورضا احل��اج، وليكن ديدننا 
الخدمــات   « املهم��ة  ه��ذه  يف  وش��عارنا 

اإلضافيــة أواًل ».

بقلــــــــــم
أ.محمود عقيل دمنهوري

المشرف على مجلس حجاج الصين وتايلند 
والفلبين والعالقات العامة واللجنة النسائية

: برشيدي  يشيد  االندونيسي  الحج  وزيــر 

: إشراقة  األول من  العدد  إطالق  احتفال  من 

تحديد أوقات لحظر رمي الجمرات

aa دش��ن رئي��س وأعض��اء جمل��س اإلدارة الع��دد
ــراقة (( حبض��ور طاق��م إدارة  األول م��ن   )) إش

اإلع��ام والعاق��ات العام��ة .
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