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وكيل إمارة الجوف يلتقي مدير عام الطرق بالمنطقة
التقى وكيل إمارة منطقة الجوف أحمد آل الشيخ ،بمكتبه باإلمارة المهندس فالح الشمري بمناسبة تعيينه مديراً
عام لإلدارة العامة للطرق بالمنطقة.
وقد رحب آل الشيخ ،بالشمري متمنيا ً له التوفيق في مهام عمله الجديد في إدارة طرق الجوف لتحقيق تطلعات
المواطنين والعمل على تلبية احتياجات المنطقة من مشاريع النقل والطرق.
من جانبه أعرب الشمري ،عن شكره لوكيل اإلمارة ،مؤكداً أنه سيعمل وفق توجيهات سمو أمير المنطقة
التي تقضي بتحقيق تطلعات والة األمر ،وتسخير اإلمكانات لراحة المواطنين.

2

ولي العهد يتفقد استعدادات الجهات المشاركة في الحج
يتفقد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ،ولي العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء،
وزير الداخلية ،رئيس مجلس الدفاع المدني ،رئيس لجنة الحج العليا ،استعدادات الجهات المشاركة في الحج.
وقد عبر قادة القوات األمنية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لألمن في حج هذا العام عن ترحيبهم بصاحب
السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ،خالل زيارته لتفقد استعدادات الجهات المشاركة في
الحج .وأجمع قادة القوات على أن حرص سمو ولي العهد  -يحفظه هللا  -على تفقد استعدادات الحج والتأكد
من جاهزية كافة الجهات المشاركة ،خير دليل على ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية بتوفير كل
سبل الراحة لضيوف الرحمن وتسخير كل اإلمكانات للحفاظ على أمنهم وسالمتهم ،كما تمثل رسالة واضحة
بأن حجاج بيت هللا الحرام في «أيد أمينة» وأنه ال مجال للتهاون في القيام بواجب وشرف خدمة الحجيج
والحفاظ على سالمتهم.
حرص قيادي
وفي هذا السياق ،أعرب مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدهللا العمرو عن ترحيبه بزيارة صاحب
السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ،ولي العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الداخلية،
رئيس مجلس الدفاع المد ني ،رئيس لجنة الحج العليا ،لتفقد استعدادات الجهات المشاركة في أعمال الحج،
مؤكدا أن الزيارة تجسد حرص وعناية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  -يحفظه
هللا  -على جاهزية جميع اإلمكانات وتكامل جميع االستعدادات لخدمة حجاج بيت هللا الحرام ،والحفاظ على
أمنهم وسالمتهم وتوفير كل سبل الراحة لهم أثناء أداء المناسك ،كما تمثل رسالة واضحة بأن المملكة العربية
السعودية ،والتي حباها هللا وشرفها برعاية حجاج بيته الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف لم ولن ندخر
جهدا في القيام بهذا الواجب .وأكد الفريق العمرو بمناسبة زيارة سمو ولي العهد التفقدية الستعدادات الحج
جاهزية قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة العامة ألعمال الدفاع المدني للطوارئ في حج هذا
العام ألداء مهامها على الوجه األمثل في الحفاظ على سالمة ضيوف الرحمن ومواجهة كافة المخاطر
المحتملة ذات العالقة بأعمال الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة والمشاعر نستفيد في ذلك
من اإلمكانات والموارد السخية والدعم الكريم والذي قدمته الدولة  -رعاها هللا  -لجهاز الدفاع المدني ومتابعة
توجيهات سمو ولي العهد لجميع مراحل تنفيذ خطة الدفاع المدني للطوارئ بالحج.
وقال الفريق العمرو إن حرص سيدي ولي العهد األمين على تفقد استعدادات الجهات المشاركة في حج هذا
العام حافز كبير لجميع قيادات ومنسوبي الجهات الحكومية واألمنية ،ومنها الدفاع المدني لبذل كل الجهد في
رعاية حجاج بيت هللا الحرام والسهر على أمنهم وسالمتهم وتيسير أدائهم لمناسكهم بيسر وسهولة وحتى
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عودتهم بمشيئة هللا سالمين غانمين إلى أوطانهم ،مؤكدا حرص جميع رجال الدفاع المدني المشاركين في
مهمة الحج على تقديم صورة مشرفة لما تبذله بالدنا المباركة من جهد وإمكانات في خدمة الحجيج.

توفير اإلمكانيات
أوضح اللواء حمد بن عبدالعز يز المبدل قائد قوات الدفاع المدني بالحج ،أن زيارة سمو ولي العهد لتفقد
استعدادات الحج ،تأتي امتدادا لحرصه  -يحفظه هللا  -لمتابعة جهود كافة الجهات المعنية بخدمة ورعاية
الحجيج والسيما جهاز الدفاع المدني وغيره من األجهزة األمنية والعسكرية والتي تشرف بالسهر على أمن
وسالمة ضيوف الرحمن في جميع أعمال الحج وتجسيدا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز  -حفظه هللا  -في توفير كل ما يلزم من اإلمكانات والخدمات لتيسير أداء مناسك الحج لماليين
المسلمين من جميع أنحاء العالم.
وأضاف :ويسعدني باألصالة عن نفسي ونيابة عن كل رجال الدفاع المدني المشاركين في تنفيذ خطة
الطوارئ في حج هذا العام ،الترحيب بسمو ولي العهد والتأكيد على أن زيارته الكريمة رسالة نعيها ونعي
جيدا ما تمثله من شحذ للهمم واستنفار الطاقات للوصول ألعلى درجات الجاهزية والكفاءة في رعاية حجاج
بيت هللا الحرام والتصدي ألي عمل يعكر صفو الحج أو يمس سالمة الحجيج.
ورفع اللواء المبدل شكره وكل ضباط وأفراد الدفاع المدني المشاركين في مهمة الحج لسمو ولي العهد األمين
على ما يبديه من حرص رغم مهامه الجسيمة وضخامة مسؤولياته على تفقد استعدادات الحج وتوجيهاته
بتوفير ما يلزم من إمكانات لقوات الدفاع المدني المشاركة في هذا الموسم وهذه المهمة الجليلة.
ال تساهل
من جانبه وصف اللواء عبدهللا بن حامد األحمري مساعد قائد قوات الدفاع المدني بالحج لشؤون التخطيط
والتطوير ،زيارة سمو ولي العهد التفقدية الستعدادات الحج بالرسالة الواضحة الجلية بأن بالد الحرمين
الشريفين والتي شرفها بخدمة حجاج بيته الحرام ،ووفرت كل هذه اإلمكانات ألداء هذا الواجب لن نقبل بحال
من األحوال تعكير صفو الحج ولن نتساهل أبدا تجاه أي عمل من شأنه المساس بهذا التجمع اإليماني ،إلى
جانب ما تمثله الزيارة من حرص والة األمر  -يحفظهم هللا  -على التأكد من جاهزية جميع االستعدادات
لتحقيق هذا الهدف من خالل الخطط التي تم إعدادها والمشروعات التي تم تنفيذها بما في ذلك الخطة العامة
ألعمال الدفاع للطوارئ في الحج ،ومعالجة أي مالحظات في هذه المنظومة المتكاملة من جهود الجهات
المشاركة في أعمال الحج هذا العام.
وأشار اللواء األحمري إلى أن الزيارة وما يرتبط من دالالت عميقة تقدم القدوة والمثل الذي يحتذي به جميع
منسوبي الجهات المشاركة في الحج لبذل كل ما يسهم من جهد في رعاية الحجيج والحفاظ على أمنهم
وسالمتهم والتصدي لكل ما يهددهم من مخاطر ،كما تمثل رسالة لحجاج بيت هللا الحرام بأنهم جميعا محل
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رعاية حكومة المملكة والتي آلت على نفسها القيام بكل ما يلزم من أجل راحتهم وهم يؤدون مناسك الفريضة
العظيمة.
جاهزية قصوى
أما اللواء عائض جمعان الغامدي مساعد قائد قوات الدفاع المدني بالحج للشؤون الفنية ،فأعرب عن سعادته
وكل منسوبي الدفاع المدني المشاركين في مهمة الحج وترحيبهم واعتزازهم بزيارة سمو ولي العهد وحرصه
على التأكد من جاهزيتهم ألداء مهامهم إلى جانب كافة الجهات الحكومية األخرى في خدمة ضيوف الرحمن،
مشيرا إلى أن الزيارة قوة حافزة الستنهاض الجهود ألداء هذه المهمة من أجل موسم حج ناجح بمشيئة هللا
تعالى واالستفادة من اإلمكانات التي وفرتها الدولة  -رعاها هللا  -لكل األجهزة والجهات الحكومية في تقديم
أفضل الخدمات لحجاج بيت هللا الحرام .وعبر اللواء الغامدي عن شكر وتقدير رجال الدفاع المدني لدعم
سمو ولي العهد الستعداداتهم منذ وقت مبكر وتشريفهم باعتماد الخطة العامة لمواجهة الطوارئ في حج هذا
العام ومتابعته لجميع مراحل تنفيذها ،مؤكدا حرص ضباط وأفراد الدفاع المدني على أن يكونوا عند مستوى
تطلعات والة األمر وعلى قدر الثقة في قدرتهم للحفاظ على سالمة ضيوف الرحمن.
تميز وكفاءة
وفي نفس االتجاه أكد اللواء د .علي بن عطاهللا العتيبي مساعد قائد قوات الدفاع المدني لشؤون العمليات أن
زيارة سمو ولي العهد تعد تشريفا لجميع الجهات المشاركة في أعمال الحج هذا العام على مدى شهور طويلة
في التخطيط واإلعداد والتجهيز والتنسيق بين هذه الجهات قبل بدء أعمال الحج كما تمثل حافزا للجميع لبذل
كل الجهد ألداء هذه المهمة بأعلى درجات التميز والكفاءة.
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يبدأ منع الدرجات النارية  5ذي الحجة عدا طريق الملك فيصل والطائف
وزارة الحج :تعاقدنا مع بيوت الخبرة لتصميم تطبيق متابعة الحافالت

كشف مدير عام اإلدارة العامة لشؤون النقل في وزارة الحج عبد الملك قربان عن التعاقد مع شركة بيوت
الخبرة بجامعة أم القرى ليصمموا تطبيق خاص لمتابعة الحافالت ،والوزارة في صدد تدشين التطبيق والعمل
به من موسم الحج المقبل.
جاء خالل اللقاء الذي استضافته مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية لشرح الخطط المرورية خالل موسم
حج هذا العام ،والتي ستنفذ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية
لمطوفي حجاج الدول العربية المهندس المطوف عباس بن عبدالغني قطان ونائب رئيس مجلس اإلدارة
المطوف محمد بن حسن معاجيني ومطوفي المؤسسة ورؤساء المكاتب الميدانية العاملة بمقر المؤسسة في
برج العرب ( )1بحي أم الجود.
وأفصح قائد مرور عرفات العميد خالد الضبيب خالل شرحه خطة التصعيد والنفرة من عرفات عن
تخصيص  11موقف مقسمة بين مؤسسات مطوفي الدول العربية وجنوب آسيا وحجاج الداخل.
وأضاف الضبيب  ":تتسع مواقف مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية في عرفات إلى  1566حافلة ،كما
حرصنا على إيجاد حلول لمنع الوقف بجانبي الطريق لعدم تعطيل حركة السير أمام سيارات االسعاف
والطوارئ"،
وأشار إلى أن إزالة االشجار؛ لزيادة استيعاب الحافالت والتي وصلت ألكثر من 1111حافلة.
وشدد على أهمية ان يكون هناك حلول سريعة لمشاكل تعطل الحافالت ،باإلضافة لسرعة معالجة تسيير
الحجاج الذين تخلفت عنهم الحافالت والمنقولين بالرد الثاني ،وعدم مغادرة مسؤولي مكاتب الخدمة والنقل
المخيمات حتى مغادرة آخر حاج في عرفة.
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وأوضح مساعد قائد مرور منى العميد خالد الفدا عن مراحل النفرة والتصعيد ومن ثم النفرة من وإلى منى،

قائال ":جميع الخطوط مفتوحة باتجاه الغرب والشرق من منى إلى عرفة ،وسيتم إغالق خط السير للحافالت
في حال ارتفاع مؤشر المشاة من الحجاج فاألولوية للمشاة".
وبين أن دور المطوف أساسي في سبيل إنجاح خطط التصعيد والنفرة بالتعاون المثمر مع القيادات المرورية،
مشيراً إلى أهمية مراعاة األوقات قبل نقل الرد األول ومدى مناسبتها.
وطالب قائد حجز الشركات العميد خالد العمران المطوفين ومنسوبي النقل والمرشدين التواجد في مواقع
الشركات قبل موعد نفرة الحجاج بـ 6ساعات كحد أقصى مع ضرورة تواجد الملصقات الستالم الباصات،
وعدم الوقوف في الشوارع واالتجاه مباشرة لمقر سكن الحاج وتجنب الوقوف على الكباري واألنفاق.
وشدد على أهمية توفر مرشدين الستالم الحافالت وحضورهم مبكراً قبل موعد االستالم مع توفر الملصقات
والبطاقة التعريفية وسيديريات مميزة للمرشد.
وركز قائد نقاط المنع العميد عبد الرحمن الخرصان على أهمية منع الدراجات النارية في نقل أي حاج،
وقال ":يبدأ المنع من  6ذو الحجة ما عدا طريق الملك فيصل وطريق الطائف حتى يوم  7حيث يدخل ضمن
نطاق المنع".
وزاد بعد شرحه مسارات المنع والحركة على أغلب الطرق الرئيسية في مكة والمشاعر المقدسة والحركة
المرورية ":المكتشف من خالل مواسم الحجاج السابقة مشكلة استخدام السائقين للحافالت بعد نهاية الرد
الثاني لتحميل (حجاج غير نظاميين) ونهيب بالمطوفين ومسؤولي النقل متابعة السائقين وعدم تركهم بدون
متابعة لتالفي حدوث ذلك".
وأكد قا ئد مرور مزدلفة العميد طلعت المنصوري أن بداية النفرة ستكون من  1مسا ًء حتى  4صباحا ً من
مشعر عرفة إلى مزدلفة ،مركزاً على أهمية التزام كل حافلة بالمسار المخصص لها حسب لون الملصق (
رد  -ردين  -متعجل).
وقال ":ألوان الملصقات المستخدمة للحافالت الناقلة للحجاج النظاميين وهي  :األخضر ( رد واحد ) األصفر
( ردين ) األحمر ( متعجل )" ،مشيرا إلى أن من أسباب عدم تنظيم النفرة من عرفة عدم متابعة عودة
الحافالت بعد انتهاء الرد األول من مسؤولي النقل في المؤسسات وتركها مهملة .
7

وبين أهمية اتسام القوى البشرية المشاركة في التصعيد إلى مزدلفة على أهبة الجاهزية واالستعداد وتفريغه
للمهمة وعدم إرهاقه قبل النفرة حتى انتهاء عملية النفرة.
وقال مدير مرور العاصمة المقدسة الدكتور باسم البدري  ":خطة نقل الحجاج في مكة قبل بداية أيام المشاعر
المقدسة ومدى انسيابية الحركة في المناطق المركزية حول الحرم والمناطق األخرى في مكة دون حدوث
أي مشاكل تذكر وتعتبر المرحلة األولى".
وأضاف ":المرحلة الثانية تبدأ من  61ذي القعدة ،حيتم تتم ضبط السيارات الغير مصرح لها من دخول
المنطقة المركزية وتشديد نقاط المنع ،والمرحلة الثالثة تبدأ من  16ذي الحجة حتى نهاية شهر ذي الحجة"
وشدد قائد مرور المعيصم العقيد عبد هللا درعان الدرعان على أهمية االلتزام بمواعيد الخروج من المشاعر
وحسب الخطط الزمنية الموضوعة من قبل القيادات المرورية.
وبين قائد حجاج البر العقيد يحيى األحمري أن مهمة فريقه تكمن في استقبال الحافالت الناقلة لحجاج البر،
واستقبال مركبات نقل الهدي واألضاحي وحجزها وتحريرها مع قبل يوم التروية ،وقال ":بدأ العمل من يوم
 ،11بينما سيكون تصعيد الحافالت يوم ".7
وأضاف ":المرحلة األولى يوم  5التروية  161حافلة ،والمرحلة الثانية يوم  9عرفة  1611حافلة ،وستوزع
مراكز حجز حافالت حجاج البر كالتي العمرة ( مصر  -سوريا  -األردن  -فلسطين ) ،والشرائع ( الكويت
 عمان  -العراق ) ،والليث لحجاج اليمن ".وفي نهاية اللقاء فتح باب النقاس والتساؤالت بين رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية والقيادات المروية  ،ثم كرم
رئيس المؤسسة المهندس المطوف عباس بن عبدالغني قطان القيادات بدروع وهدايا تذكارية.
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قصر تنقالت الحجيج ألداء الصلوات على «الحافالت»

بدأت الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج بمنع الفنادق والدور السكنية من استخدام مركباتها الخاصة (الكوستر،
والحافالت غير المصرحة) لنقل الحجاج من وإلى المسجد الحرام ،وذلك بهدف تنظيم االستفادة من اآللية
المعتمدة من لجنة متابعة الحجاج من وإلى المسجد الحرام لموسم حج العام الحالي 1447هـ.
وأصدرت غرفة مكة تعميما ً إلى جميع الفنادق والدور السكنية (حصلت «الحياة» على نسخة منه) يقضي
بقصر تنقالت الحجاج من وإلى المسجد الحرام ألداء الصلوات على الحافالت المرخصة من اللجنة التي
تشرف عليها إمارة العاصمة المقدسة (الهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج) ،وبمشاركة مندوبين من عدد من
الجهات الحكومية.
وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ،رئيس الهيئة
العليا لمراقبة نقل الحجاج ،خالد الفيصل ،وجه الشهر الماضي في اجتماع الهيئة بحضور وزير الحج والعمرة
ال دكتور محمد بنتن ،ووزير النقل سليمان الحمدان ،ومدير األمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج،
ورئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح ،وأعضاء اللجنة ،بالعمل على إعداد دراسة
شاملة لنقل الحجاج ،تتولى إعدادها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ،وتهدف إلى تطوير منظومة نقل ضيوف
الرحمن ،واالستفادة من التقنية الحديثة في مكة والمشاعر المقدسة.
وأق ّر االجتماع استبعاد الحافالت المخصصة لنقل الحجاج بداية من موسم الحج المقبل التي يتجاوز موديل
تصنيعها عشرة أعوام بعد أن كانت  15عاما ً في السابق ،بهدف رفع مستوى خدمات النقل المقدمة لحجاج
بيت هللا الحرام وتسهيل رحلتهم اإليمانية خالل الموسم ،يأتي ذلك في الوقت الذي أعدت النقابة العامة
للسيارات خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1447هـ لتوفير النقل اآلمن والميسر للحجيج خالل تنقالتهم
ما بين مدن الحج والمشاعر المقدسة في رحالت تبل  116ألفا ً و 761رحلة من خالل  11ألف حافلة مجهزة
ومهيأة فنيا ً وإداريا ً وتشغيلياً ،وباستخدام تنوع وتعدد مستويات النقل بما يلبي الرغبات المتنوعة.
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وصول  1.1مليون حاج من خارج المملكة
بل عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة العربية السعودية ألداء فريضة الحج هذا العام حتى أمس السبت
حاجا ً.
1169996
وقالت المديرية العامة للجوازات إن "عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بل  1111116حاجا  ،وعن
طريق البر  61154حاجا فيما بل عدد الحجاج القادمين عن طريق البحر  16144حاجا" .وكانت وزارة
الحج والعمرة السعودية أعلنت أمس عن وصول الوفود الرسمية ألكثر من  64دولة إلى المملكة من إجمالي
 76دولة من دول العالم العربي واإلسالمي وكذلك دول األقليات اإلسالمية.
وأوضحت الوزارة أن عدد الجنسيات المسجلة لموسم حج هذا العام بل أكثر من  111جنسية من كافة دول
العالم  ،كما أكدت في الوقت ذاته ترحيبها بالحجاج اإليرانيين الذين سيصلون ألداء فريضة الحج لهذا العام
وبأعداد كبيرة من الدول األوروبية وأمريكا واستراليا وغيرها من دول العالم
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حريق يلتهم حافالت طالب أبو عريش

شب أمس (األحد) حريق هائل في ساحة مواقف حافالت النقل المدرسي في تعليم أبوعريش نجم عنه احتراق
سبع حافالت.
واوضح عدد من شهود العيان أن سحب الدخان امتدت لمسافات بعيدة ،فيما كشف المتحدث باسم مديرية
الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني أن مركز القيادة والتوجية تبل عن احتراق مجموعة من
الحافالت المدرسية في مجمع المالعب التابع إلدارة التعليم ،الفتا إلى أنه جرى تحريك عدد من الفرق وتمت
السيطرة على الحريق ومنع انتشاره لباقي الحافالت.
وأضاف أن التحقيقات ما زالت جارية لكشف مالبسات الحريق .من جهة أخرى ،أوضحت إدارة التعليم في
منطقة جازان بأن برامج نقل الطالب مع بداية العام الدراسي الجديد لن تتأثر على اإلطالق ،الفتة إلى أنها
تواصلت مع الشركة المتعهدة بالنقل من أجل تفعيل آليات النقل وفقا للبرنامج المعهود ،مؤكدة حرصها على
سالمة الطالب والطالبات.
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