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«النقل »تعتمد خطة عمل من  7حماور خالل موسم احلج
ش َّكلت وزارة النقل فرق ومجموعات عمل للمشاركة في أعمال الحج ،واعتمدت خطة من  7محاور لهذا الغرض.
بيان لـ «النقل» أمس ،تنفيذ عديد من المهام واألعمال بغرض تطوير وتحسين خدمات النقل في الحج ومتابعة أداء
وتستهدف الخطة ،بحسب ٍ
المرافق واألنشطة المختلفة الخاضعة إلشراف الوزارة بهدف خدمة الحجاج وتسهيل أدائهم لنسكهم.

المحور األول


متابعة خدمات الشركة السعودية للنقل الجماعي
سيتولى فريق مكلف بهذا المحور بالتنسيق الدائم والمستمر مع المختصين في الشركة السعودية للنقل الجماعي لمتابعة تطبيق خطة الشركةالتشغيلية خالل موسم الحج حسب الخطة التفصيلية التي أعدتها الشركة وراجعتها الوزارة قبل بدء موسم الحج ،وتشمل الخطة التشغيلية تحديد
الموارد البشرية واآللية الالزمة لتقديم الخدمات المختلفة في األزمنة واألماكن التي تتناسب مع نسك الحج.
–وتحدد الخطة التشغيلية كذلك شروط ومقاييس تلك الخدمات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومناطق المشاعر المقدسة ،ومن ث َّم
سيقوم الفريق بمتابعة التنفيذ الفعلي للخطة في مواقع محطات ومواقف الشركة السعودية للنقل الجماعي في كل من جدة ومكة المكرمة ومواقف
حجز السيارات الواقعة على مداخل مكة المكرمة ،ومتابعة خدمة النقل العام من هذه المواقف إلى محطات الوصول في مكة المكرمة والخدمات
الداخلية للشركة في مدينة مكة المكرمة.

المحور الثاني


اإلشراف على خطة النقل العام خالل أيام التشريق
كل من وزارة الحج واألمن العام ومعهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج وأمانة
سيشترك فريق الوزارة المكلف بهذا المحور مع ٍالعاصمة المقدسة وأمانة الهيئة العليا؛ في مراقبة نقل الحجاج باألعداد واإلشراف ومتابعة خطة النقل العام في المشاعر المقدسة ومنها إلى الحرم
خالل أيام التشريق.
المحور الثالث
اإلشراف والمتابعة لخدمات نقل الحجاج من وإلى الحرم ألداء الصلوات
–سيشرف فريق مكلف من «النقل» ميدانيا ً على تنفيذ الخدمة التي تتم خالل أيام الموسم لنقل الحجاج من سكنهم إلى الحرم ألداء الصلوات،
وذلك عبر مسارات مخصصة للنقل العام من العزيزية إلى الحرم عبر أنفاق محبس الجن ،وكذلك من مواقف كدي إلى الحرم عبر نفق الملك
عبدالعزيز.
–سيتولى الفريق متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية التي تضعها لجنة المتابعة الميدانية في مكة المكرمة.

المحور الرابع


متابعة أنشطة النقل الم َّ
ُرخصة
ستنفذ مجموعات عمل جوالت تفتيشية ميدانية على شركات ومؤسسات النقل المختلفة الم َُّرخص لها من قِ َبل الوزارة لمتابعة ومراقبة أداء
مش ِّغلي تلك األنشطة للتأكد من االلتزام باللوائح واألنظمة ومراقبة تعامل العاملين في هذه الشركات مع الحجاج وتقديم كافة الخدمات والتسهيالت
لهم.

المحور الخامس


متابعة الخدمات على الطرق
ستتولى مجموعة عمل متابعة أعمال فرق الصيانة التي تعمل على الطرق السريعة المؤدية إلى األماكن المقدسة للتأكد من توفر مختلف وسائلالسالمة عليها ومنها اللوحات اإلرشادية.
–ستراقب مجموعة العمل محطات وزن الشاحنات وعدادات الحركة المرورية.
–تقوم فرق أخرى من «النقل» بجوالت على الطرق داخل المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها للتأكد من تنفيذ المقاولين اللتزاماتهم وقيامهم
بأعمال الصيانة ومتابعة أعمال الكهرباء واإلنارة واللوحات اإلرشادية لجميع الطرق واألنفاق والجسور والمواقف التابعة للوزارة في مكة
المكرمة والمشاعر المقدسة.

المحور السادس


المشاركة في الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني
تستهدف «النقل» من المشاركة في الخطة العامة تنفيذ خطتها التفصيلية وفق المهام األساسية الواردة في الخطة العامة لتدابير الدفاع المدنيفي حاالت الطوارئ بالحج.
–يتولى تنفيذ هذا المحور فريق الطوارئ العامل ضمن فريق الوزارة المشارك في موسم الحج.

المحور السابع


المشاركة في غرفتي عمليات الدفاع المدني والقيادة والسيطرة
كلفت «النقل» فريق عمل بالمشاركة في غرفة عمليات الدفاع المدني وغرفة عمليات القيادة والسيطرة للعمل على مدار الساعة وتل ِّقي أيكل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
بالغات أو استفسارات تخص المرافق التابعة للوزارة في ٍ
–تم تكليف الفريق بالتنسيق مع الجهة المختصة في «النقل» لمعالجة ما ورد من مالحظات والتأكد من تنفيذ العمل المطلوب.

بدء منع الدخول ملكة لغري حاملي تصاريح احلج

الرياض  -مناحي الشيباني

شرعت القوات الخاصة ألمن الطرق في تنفيذ مهمتها الخاصة بمنع الحجاج من المواطنين والمقيمين من دخول المشاعر
.المقدسة دون الحصول على تصاريح الحج
وأكدت على جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء الفريضة لهذا العام بضرورة الحصول على تصاريح الحج ،وأنها لن
.تتهاون في تطبيق األنظمة الخاصة بمنع دخول الحجاج من غير حاملي التصاريح
وقد جهزت القوات الخاصة ألمن الطرق جميع مداخل العاصمة المقدسة بالدعم البشري واآللي والتقني الالزم لتنفيذ هذه المهمة
على أكمل وجه ،وذلك بدعم وتوجيهات وإشراف مدير األمن العام الفري عثمان المحرج ومتابعة مباشرة من قائد القوات الخاصة
.ألمن الطرق اللواء خالد بن نشاط القحطاني
كما أهابت بجميع السائقين بعدم نقل أي حاج ال يحمل تصريح الحج وأنها ستطبق األنظمة والتعليمات بحزم بحقه كل متجاوز،
ونبهت على السائقين بضرورة التاكد من أن مرافقيهم من الحجاج يحملون التصاريح الالزمة ،كما أهابت بأصحاب المشاريع
العاملة في العاصمة المقدسة بضرورة حصول العاملين من غير السعودين الذين صدرت إقاماتهم من خارج العاصمة المقدسة
.على التصاريح التي تخولهم الدخول الى العاصمة المقدسة أثناء فترة المنع
وأكدت القوات الخاصة ألمن الطرق على الجميع باحترام قدسية الزمان والمكان وعدم التوجه إلى مكة المكرمة إال لمن يحمل
.تصريح حج ألن من يخالف ذلك سوف يمنع ويعاد من حيث أتي وتطبق بحقه العقوبات المقررة نظاما

توقعات «احلج» 3.1 :مليون حاج من اخلارج و 381ألفاً من الداخل

األمير خالد الفيصل مترئساً اجتماع لجنة الحج المركزية

مكة المكرمة  -خالد عبدهللا

دشن صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج
المركزية أمس في ديوان اإلمارة بالعاصمة المقدسة ،الحملة الوطنية لحج هذا العام 6341ه ،تحت عنوان "الحج عبادة وسلوك
حضاري".
وقال األمير خالد الفيصل في كلمة ألقاها بالمناسبة "إن خدمة ضيوف الرحمن في هذه األرض المباركة شرف نعتز به جميعا،
بداية من قيادتنا التي نفخر بها وبمسيرتها المباركة ،وبتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -
يحفظه هللا -الذي كان وال يزال يقدم ويشدد على أهمية مكانة األراضي المقدسة وخدمة ضيوف بيت هللا".
وأضاف "إن خدمة ضيوف الرحمن وتأمينهم ،مسؤولية تقع على عاتق الجميع مواطنين ومسؤولين ،لتسيير مواكب الحجيج
بطريقة ميسرة ليؤدوا فريضتهم بكل راحة وطمأنينة".
وذكر أمير منطقة مكة المكرمة "أن الدولة لم تألو جهداً في إعداد المشاعر المقدسة والمدن ذات العالقة بالحج وتقديم كافة
الخدمات لها ،وهي في ذات الوقت تؤكد على ضرورة احترام األنظمة ألن ذلك من احترام النفس ،كما تؤكد على المواطن في
المقام األول اتخاذ هذا المسلك بجدية وعدم التهاون فيه".
وقال األمير خالد الفيصل "نتطلع ألن يتعاون المواطن مع أجهزة الدولة في تأمين سالمة الحجاج واإلبالغ عن أي تجاوز
لألنظمة" ،مضيفا ً "نحرص على أن يكون هذا الموسم مميزاً على غرار المواسم الماضية ،وال يخفى عليكم أن االعداد تضاعفت،
واإلمكانات أيضا تضاعفت لكنها تيسرت بفضل هللا ثم بفضل ما وفرته الدولة من إمكانات".
وختم صاحب السمو الملكي االمير خالد الفصيل كلمته موجها رسالة لكافة المواطنين بقوله "أعيد وأكرر رسالتي لكل مواطن أن
يتقيد بأنظمة الحج وأتركه مع هذه العبارة (من ال يحترم نظام وطنه ال يحترم نفسه وال يستحق االحترام)".
وفي نهاية الحفل كرم سمو أمير منطقة مكة المكرمة الرعاة والداعمين لحملة "الحج عبادة وسلوك حضاري".

من جهته ،قال مستشار أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية والتحضيرية ألعمال الحج د .هشام الفالح أن الحملة
تهدف إلى تعزيز السلوكيات اإليجابية لدى الحجاج ،ومقدمي الخدمة لهم منذ وصولهم إلى األرضي المقدسة وحتى عودتهم إلى
بلدانهم بعد أداء النسك سالمين بإذن هللا.
ولفت إلى أن الحملة تك ثف جهودها وتسخر طاقاتها لرفع مستوى الوعي لدى ضيوف الرحمن من جهة ،وعلى الجانب اآلخر لدى
المؤسسات الحكومية واألهلية والتي تقدم الخدمة لقاصدي البيت العتيق ،مشيرا إلى أن الحملة آتت ثمارها في السنوات الماضية
وكانت النتائج اإليجابية ملموسة على أرض الواقع إذ ساهمت في تقليص السلوكيات السلبية بمختلف أشكالها .وقال رئيس
اللجنة التنفيذية والتحضيرية ألعمال الحج " إن الحملة تحمل رسالة منطلقها قدسية البقعة والتي توجب احترام المكان وتطبيق
األنظمة بهدف اإلرتقاء باإلنسان ،ومن هذا المنطلق تشكلت لدى الجميع هوية الحملة وأصبحت واضحة المالمح محددة
األهداف".
وقال " خالل األعوام الماضية ركزت الحملة على مخاطبة الجمهور المستهدف بلغات عدة عبر وسائل اإلعالم المختلفة وعمدت
في هذا الجانب إلى مخاطبة الجوانب الروحانية والسلوكية وأخيرا النظامية آخذة في االعتبار الشرائح المستهدفة ومن بينها
ضيوف الرحمن من الداخل والخارج والقطاعان الحكومي واألهلي اللذان يمثالن مقدمي الخدمة للحجيج".
وأشار إلى أن الحملة وضعت مرتكزاً مهما يتمثل في مواكبة مشروعات التوسعة التي يشهدها المسجد الحرام ،واألخرى المتعلقة
بتطوير المشاعر المقدسة ،موضحا أن هذا الجانب أحد المحاور الرئيسية في الحملة كونه مرتبط جذريا ً بإدارة الحشود وتنظيم
التدفق من المشاعر المقدسة وإلى المسجد الحرام والعكس.
وعن ما تحقق خالل األعوام الماضية أكد رئيس اللجنة التنفيذية والتحضيرية ألعمال الحج أن الحملة أسهمت بشكل ملحوظ في
الحد من أعداد المخالفين والمتسل لين إلى المشاعر المقدسة ،وكرست الجهود لمكافحة ظاهرة اإلفتراش ،كما كان لها دورها في
الحج الوهمية.
تحسين البيئة الصحية ومعايير النظافة المقدّ سة ،وحاربت حمالت
ّ
وأكد د .الفالح على أن الحملة ستواصل أعمالها لمكافحة الظواهر السلبية والحد منها ،عبر التوعية والعقوبات ،كما ستشهد
تطويراً في األداء وتوسعا ً في المهام بما تقتضيه الظروف التي تطرأ على كل موسم حج.
من ناحية أخرى ،رأس األمير خالد الفيصل أمس اجتماعا ً للجنة الحج المركزية ،وذلك في ديوان اإلمارة بالعاصمة المقدسة.
وتطرق االجتماع إلى أبرز مالمح الخطة التشغيلية لوزارة الحج خالل موسم حج عام 6341ه ،والتي شملت أعداد الحجاج
والنطاق الزماني والمكاني ،ومنح تأشيرات الحج من خالل النظام الموحد لحجاج الخارج ،وضبط وتقنين أسعار وحزم خدمات
حجاج الداخل ،كذلك أساليب النقل.
وتوقعت وزارة أن يبلغ عدد حجاج هذا العام  6.441مليونا من خارج المملكة ،و 681ألف حاج من الداخل ،مشيرة إلى أن
إجمالي عدد الواصلين فعليا ً إلى أراضي المملكة حتى يوم أمس بلغ  99ألف حاج منهم  3..9ألفا ً عبر مطار الملك عبدالعزيز
بجدة ،و 16.6ألفا عبر مطار األمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
وب ّين العرض أنه تم البدء ف ي تطبيق منح تأشيرات الحج من خالل النظام الموحد لحجاج الخارج ،بدولة اندونيسيا ثم الهند وبلغت
إحصائية تأشيرات الحج عبر النظام ،حتى تاريخ  .ذو القعدة 161,9.1 ،ألف تأشيرة .ونوهت الوزارة إلى أنه تم االنتهاء من
تخصيص مواقع مؤسسات الطوافة بمشعر منى أواخر رجب الماضي ،وتم االنتهاء من تخصيص مواقعهم بمشعر عرفات
منتصف شوال الماضي ،أما بالنسبة لحجاج الداخل فقد تم االنتهاء من تخصيص مواقع الشركات والمؤسسات بمشعر منى بتاريخ
6341/./61ه ،وفيما يتعلق بالنقل بواسطة قطار المشاعر ،فسيتم نقل أكثر من  4.1الف حاج خالل هذا العام.

وت طرقت اللجنة خالل االجتماع ألبرز مالمح خطط الجهات الحكومية لموسم الحج والتي شملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد
الحرام ،أمانة العاصمة المقدسة ،وخطة الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.

