جسور وتعاون 2

مشاريع وبرامج الندوة العالمية للشباب
اإلسالمي خالل موسم حج  1440هـ
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لقــد شــرف اللــه المملكــة العربيــة الســعودية بخدمــة الحرميــن
الشــريفين وضيــوف الرحمــن ،خدمــة نفخــر بهــا ،فجعلنــا
رعايتهــم وســامتهم فــي قمــة اهتماماتنــا ،وســخرنا لهــم كل
مــا يعينهــم علــى أداء حجهــم ،وفــق مشــاريع متكاملــة تهــدف
إلــى تيســير أداء الحــج ،وســامة قاصــدي بيته الحرام ،ومســجد
رســوله الكريــم -صلــى اللــه عليــه وســلم ،-مكمليــن بأعمالنــا
الجهــود الجليلــة التــي بذلهــا ملــوك هــذه البــاد المباركــة ،منــذ
عهــد مؤسســها جاللــة الملــك عبــد العزيــز -رحمــه اللــه رحمــة
واســعة.-
خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
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الملخص التنفيذي

شــاركت الندوة العالمية للشــباب اإلســامي في تنفيذ بعض المشــاريع والمناشــط والفعاليات بموســم حج 1440ه،
مــع مجموعــة مــن الــوزارات والمنظمــات ،منهــا اســتضافة حجــاج مــن دول أمريــكا الالتينيــة والتــي تشــمل  :المكســيك
 البرازيــل  -فنزويــا – البيــرو – كولومبيــا ،بالتنســيق مــع وزارة الخارجيــة ووزارة الحــج والعمــرة ،والمســاهمة فــينموذجــا
ـي ،والــذي ُيعــد امتــداداً لتطلعــات المملكــة فــي أن تكــون
ً
ـي ،كبرنامــج توعـ ّ
ـوي ووقائـ ّ
برنامــج التطــوع الصحـ ّ
رياديــا علــى كافــة األصعــدة ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بصحــة الحجــاج ،وذلــك مــن خــال ( )650متطوعــاً ومتطوعــة مــن
ً
الصحيــة فــي الجامعــات الســعودية ،بالشــراكة مــع وزارة الصحــة ،والمديريــة العامــة للدفــاع
كليــات الطــب والعلــوم
ّ
المدنــي التــي تبنّ ــت ضمــن توجهاتهــا ومبادراتهــا اإلســتراتيجية تعزيــز الــدور التطوعــي ،وســخرت ألجــل ذلــك جميــع
الكــوادر والطاقــات البشــرية الالزمــة ،وبمشــاركة وزارة التعليــم ،وجمعيــة درهــم وقايــة ،مــن خــال  130فرقــة تطوعية
صحيــة تقــدم اإلســعافات األوليــة ،وفحــص القــدم الســكري ،وعــاج اإلجهــاد الحــراري وضربــات الشــمس للحجيــج فــي
المشــاعر المقدســة ومحطــات قطــار المشــاعر ،يســتفيد منهــا أكثــر مــن  10آالف حــاج وحاجــة ،بتفعيــل عــدد مــن
ويســهم فــي نجــاح خطــط الحــج الصحيــة لعــام
الطــاب والطالبــات المتطوعيــن ،ممــا يدعــم جهــود وزارة الصحــة ُ ،
1440هـــ ،وضمــان خلــو الحــج مــن األحــداث المؤثــرة علــى الصحــة العامــة.
باإلضافــة إلــى توفيــر مواقــع لحفــظ أمتعــة الحجــاج ،بإنشــاء «مراكــز حفــظ األمتعة في المشــاعر المقدســة» بالشــراكة
مــع األمــن العــام وأمانــة العاصمــة المقدســة ،وتُ شــغل النــدوة مراكــز حفــظ األمتعــة للعــام الحــادي عشــر علــى التوالي-
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ومــدرب ،يقــدم مــا يزيــد عــن  200ســاعة عمــل
ـي مميــز ُ
مــن خــال فريــق تطوعـ ّ
متطوعــاُ ،يســهم فــي
متواصلــة ،ويتحــدث أكثــر مــن  5لغــات ومكــون مــن 120
ً
ـعودي ،ويهــدف إلــى الحــد مــن
تقديــم صــورة مشــرقة وحضاريــة للشــباب السـ
ّ
االفتــراش والزحــام عنــد رمــي الجمــرات ،وقــد بلــغ عــدد الحجــاج المســتفيدين
ـاج وحاجــة.
مــن هــذا المشــروع أكثــر مــن  14ألــف حـ ٍ
كمــا قامــت النــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي بتوزيــع الوجبــات والمــاء
بالمشــاعر المقدســة بالتنســيق مــع أمانــة العاصمــة المقدســة؛ وذلــك لدعــم
الريــادي والفريــد فــي كافــة المجــاالت؛
دور المملكــة العربيــة الســعودية
ّ
ولتســليط الضــوء علــى الخدمــات المقدمــة لحجــاج بيــت اللــه الحرام ،من الســكن
والنقــل واإلعاشــة وخدمــات مؤسســات أربــاب الطوافــة ،واإلشــراف علــى هــذه
الخدمــات بشــكل مباشــر ،باإلضافــة لتفويــج الحجــاج بجميــع المراحــل؛ مســاهمة
فــي تعزيــــز الصــــورة الذهنيــــة اإليجابيــة عــن المشــاعر المقدســة ،ولمواكبــة هــذا
الحــدث العظيــم كان البــد مــن تغطيــات إعالميــة متنوعــة ،شــملت مناقشــة
أكثــر مــن  20قضيــة إعالميــةُ ،أرســلت ألكثــر مــن  5000منظمــة وجهــة اعتباريــة،
ونخــب وإعالمييــن ،بخمــس لغــات مختلفــة ،اســتخدمت فيهــا وســائل التواصــل
االجتماعــي واألفــام اليوتيوبيــة ،مــع بعــض الزيــارات التثقيفيــة والنــدوات
التوعويــة.
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الندوة منظمة عالمية

النــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي منظمــة إســامية
عالميــة مســتقلة ،وهــي عضــو المنظمــات غيــر الحكوميــة
بهيئــة األمــم المتحــدة ،تهتــم الشــباب المســلم فــي أنحــاء
العالــم ،وتســعى إلــى النهــوض بــه ،تُ ّقـ ِـوم عقيدتــه وفكــره
رســخ العقيــدة الصحيحــة
وســلوكه ،وتتبنــى قضايــاه ،تُ ِّ
المبنيــة علــى الكتــاب والســنة ،وتنشــر بينهــم الوســطية
وتحــارب الغلــو والتطــرف ،مــن خــال برامــج نوعيــة يديرهــا
متخصصــون فــي شــؤون الشــباب،
ومتطوعــون
عاملــون
ّ
ّ
كمــا تهتــم ببعــض البرامــج االنســانية ككفالــة األيتــام
ومســاعدة المناطــق المنكوبــة نتيجــة للحــروب والكــوارث
الطبيعيــة؛ ممــا ُيســهم فــي إظهــار اإلســام وتعاليمــه
الســمحة.
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فكرة جسور وتعاون 2

شــاركت النــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي فــي تنفيــذ بعــض المشــاريع
والمناشــط والفعاليــات خــال موســم حــج  1440هـــ ،بشــراكة المديريــة
العامــة للدفــاع المدنــي ووزارة التعليــم ،وجمعيــة درهــم وقايــة ،فقــد
حجاجــا مــن دول أمريــكا الالتينيــة ،كمــا ســاهمت فــي برنامــج
اســتضافت
ً
ـدادا لتطلعــات المملكــة فــي أن تكــون
ـي ،والــذي ُيعــد امتـ ً
التطــوع الصحـ ّ
رياديــا فــي كافــة األصعــدة ،بتقديــم الخدمــات الصحيــة للحجيــج
نموذجــا
ً
ً
فــي المشــاعر المقدســة ،ومحطــات قطــار المشــاعر ،يســتفيد منهــا أكثــر
مــن  10آالف حــاج وحاجــة ،ويشــارك فيهــا نحــو  650متطــوع ومتطوعــة،
وفقــا لرؤيــة . 2030
ً
ممــا يدعــم جهــود وزارة الصحــة فــي الحــج،
كمــا أنشــأت -بالشــراكة مــع األمــن العــام وأمانــة العاصمــة المقدســة-
مراكــز لحفــظ األمتعــة فــي المشــاعر المقدســة يســتفيد منهــا أكثــر مــن
ومــدرب،
ـي مميــز ُ
 14ألــف حـ ٍ
ـاج وحاجــة ويديــر هــذه المراكــز فريــق تطوعـ ّ
يقــدم مــا يزيــد عــن  200ســاعة عمــل متواصلــة ،ويتحــدث أكثــر مــن  5لغــات،
ـعودي؛ ويهــدف إلــى الحــد
ويقــدم صــورة مشــرقة وحضاريــة للشــباب السـ
ّ
مــن االفتــراش والزحــام عنــد رمــي الجمــرات ،ويعمــل علــى تعزيــز الصــورة
الذهنيــة اإليجابيــة عــن المملكــة فــي إدارة الحشــود وخاصــة فــي المشــاعر
المقدســة.
9

10

الفهرس التنفيذي

12

الجمهور
المستهدف

26

52

الشبكات
االجتماعية

56

الصور
الخبرية

76

التواصل
النخبوي

78

التواصل
العالمي

المنتجات
اإلعالمية

30

إذاعة
وتلفزيون

66

الفعاليات
والزيارات

82

الصدى
اإلعالمي

32

تغطيات
صحفية

46

74

التواصل
االستراتيجي

86

خطابات
الشكر

األفالم
اليوتيوبية

11

الجمهور المستهدف
تركز جميع مخرجات ومنتجات الصناعة اإلعالمية خالل موسم حج  1440ه على مشاريع وبرامج الندوة العالمية
للشباب اإلسالمي وتشمل خمسة مستهدفين:

01

ضيــوف النــدوة للحــج مــن دول أمريــكا الالتينيــة
وممثليهــا مــن النخــب واإلعالمييــن وعلمــاء
ومفكريــن والعمــل االجتماعــي.

03

12

02

طــاب وطالبــات كليــات الطــب والعلــوم
الصحيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن
خــال برنامــج العمــل التطــوع الصحــي فــي
موســم حــج 1440ه.

فريــق النــدوة للعنايــة ببرنامــج حفــظ أمتعــة
الحجيــج فــي المشــاعر المقدســة خــال أداء
مناســك موســم حــج  1440بالتنســيق مــع أمانــة
العاصمــة المقدســة عبــر  10مراكــز لحفظ األمتعة.

04

كتــاب وإعالميــون
ســعوديون وعــرب

05

صحــف ســعودية
وعربيــة

06

نــخــب فــي المجتمع
السعودي

07

مــــــــــــكــــــــــــاتــــــــــــب
ومنظمات تابعة
للندوة
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منظمات ونخب
ووكــــــــاالت أن ــب ــاء
عالمية
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شركاء الندوة
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مشاريع الندوة لحج 1440هـ
01

 100حاج من أمريكا الالتينية في ضيافة
الندوة العالمية

تقــوم النــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي باســتضافة ( )100حــاج مــن أمريــكا الالتينيــة مــن دول (البرازيــل –
المكســيك -فنزويــا -البيــرو -كولمبيــا) ضمــن برنامجهــا لخدمــة ضيــوف الرحمــن الــذي صــدر بموافقــة خــادم الحرميــن
الشــريفين؛ الســتضافة حجــاج بيــت اللــه الحــرام .ويقــوم برنامــج االســتضافة -الــذي تتكفــل بــه النــدوة العالميــة-
بتســهيل أعمــال ومناســك الحــج للضيــوف الكــرام فــي المشــاعر المقدســة ،وإعــداد فعاليــات وبرامــج تتضمــن :زيــارة
المســجد النبــوي ،ومســجد قبــاء ،والعديــد مــن المعالــم التاريخيــة ،والمعــارض الثقافيــة ،فــي مكــة المكرمــة والمدينــة
المنــورة كـــ (معــرض كســوة الكعبــة – معــرض عمــارة الحرميــن – معــرض عمــارة المســجد النبــوي – مجمــع الملــك
فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف – معــرض القــرآن الكريــم – جبــل أحــد بالمدينــة المنــورة)
ـددا مــن المحاضــرات العلميــة لعــدد مــن العلمــاء والدعــاة البارزيــن بالمملكــة ،الذيــن يشــرحون
كمــا ينظــم البرنامــج عـ ً
شــعائر الحــج ومقاصــده وأهدافــه ،ودوره فــي توثيــق عــرى الوحــدة بيــن المســلمين ،ويجيبــون علــى استفســاراتهم
وتســاؤالتهم.

14

وفد ضيوف الندوة

100

10

4

4

حاج وحاجة

زيارات لمعالم
ومعارض ثقافية

محاضرات وزيارات
لكبار المشايخ

زيارات لمعالم
ومعارض ثقافية

الجهات المشاركة
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16
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 02البرنامج الصحي التطوعي بالحج
ـنوي تنفــذه النــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي للموســم الثالــث عشــر علــى التوالــي ،بالتعــاون مــع
برنامــج سـ ّ

جمعيــة درهــم وقايــة (الــذراع التنفيــذي للبرنامــج) ،وبالتنســيق مــع المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي (الشــريك
الميدانــي).

ويســهم فــي األبحــاث العلمية
يقــدم البرنامــج خدمــات التوعيــة والرعايــة الصحيــة التطوعيــة الميدانيــة للحجــاجُ ،

جنبــا إلــى جنــب مــع
تحــت إشــراف الجهــات العلميــة المشــاركة .يقــوم متطوعــون ومتطوعــات بتنفيــذ البرنامــج ً

زمالئهــم مــن الممارســين الصحييــن ،وطــاب وطالبــات الكليــات الصحيــة علــى مســتوى مــدن المملكــة العربيــة
الســعودية .يتضمــن البرنامــج دورات تطويريــة وتأهيليــة تســبق النــزول للميــدان؛ لتقديــم الخدمــات الصحيــة

متطوعــا.
لضيــوف بيــت اللــه الحــرام ،وقــد بلــغ عــدد المتطوعيــن والمتطوعــات لهــذا الموســم  1440لعــدد ()650
ً

18

التطوع الصحي

650

15ألف

8600

%2500

متطوعاً
ومتطوعة

مستفيد
حاج وحاجة

ساعة
تطوعية

زيادة متطوعي
الندوة

الجهات المشاركة
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20
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 03مشروع حفظ األمتعة
هــو مشــروع أطلقتــه النــدوة العالميــة بالشــراكة مــع األمــن العــام وأمانــة العاصمــة المقدســة منــذ

عامــا؛ ويهــدف إلــى حفــظ أمتعــة الحجــاج فــي المشــاعر المقدســة ،ويضــم العشــرات مــن الشــباب
ً 11

المتطــوع مــن أبنــاء مكــة المكرمــة ،وقــد بلــغ عــدد المراكــز التــي تحفــظ فيهــا أمتعــة الحجــاج -حتــى
اآلن 7 -مراكــز ،مــن معبــر الملــك فيصــل فــي مزدلفــة إلــى طريــق المشــاة فــي منــى.

22

مشروع حفظ األمتعة

200

7

14ألف

5

11

ساعة عمل
تطوعي

مراكز حفظ
األمتعة

مستفيد حاج
وحاجة

لغات لخدمة
الحجاج

عاماً على التوالي
لمشرع حفظ األمتعة

الجهات المشاركة

23

24

25

الشبكات االجتماعية

1500

تفاعل مع التغريدات

50

ألف
مشاهدة تغريدات تويتر

50

تغريدة مصنوعة

مليون

انطباع على مواقع ومنصات الندوة

المنتجات
اإلعالمية
26

الصور الخبرية

125

صورة خبرية

مليون

انطباع على مواقع
ومنصات الندوة

األفالم اليوتيوبية

3

أفالم يوتيوبية

331

ألفا
ً
مرات المشاهدة

720

ألفا
ً
مرات الظهور

التغطيات الصحفية

20

قضية إعالمية

4

لغات
لترجمة األخبار والمقابالت

5000

اإلذاعة والتلفزيون

5

لقاءات تلفزيونية

8

استضافات إذاعية

مستفيد من النخب والمنظمات
الوصول من خالل النشر إلى مئات اآلالف

27

معالي وزير الحج د .محمد صالح بنتن
يتسلم درع الندوة العالمية للشباب اإلسالمي

28

29

اإلذاعة والتلفزيون
تــم التنســيق مــع القنــاة األولــى والقنــاة اإلخباريــة الســعودية
الســتضافة بعــض ضيــوف النــدوة فــي القنــاة للحديــث عــن
انطباعاتهــم عــن الحــج ومــارؤه مــن تنظيــم وجهــود عظيمــة فــي
خدمــة الحجــاج مــن حكومــة خــادم الحريمــن الشــريفين،وكذلك جــرى
التنســيق مــع بعــض اإلذاعــات لعمــل مداخــات مــع مــن المشــرفين
علــى الوفــد وبعــض ضيــوف النــدوة.

30

31

التغطيات الصحفية

تــم تبنــي أكثــر مــن  20قضيــة إعالميــة لحــج عــام ُ ،1440عرضــت علــى شــكل بيانــات تناولت:
توطيــد مكانــة المملكــة وأهميــة دورهــا فــي تيســير مناســك الحــج وتســهيل أداءهــا
بطمأنينــة وأمــان ،وإبــراز اهتمــام قيــادة المملكــة وعنايتهــا المباشــرة بضيــوف الرحمــن،
وإيمانهــا بــان خدمــة ضيــوف الرحمــن شــرف للمملكــة قيــادة وشــعبا ،تؤديــه المملكــة
دون تســييس أو تفرقــة بيــن الحجيــج ،وتشــير إلــى دور القيــادة فــي دعــم تكامــل جهــود
القطاعــات الحكوميــة والقطــاع الثالــث فــي خدمــة الحجــاج ،ودعــم رؤيــة  2030ودورهــا فــي
تحســين ورفــع مســتوى الخدمــات المقدمــة لضيــوف الرحمــن.

كمــا تناولــت التغطيــة اإلعالميــة التحقيقــات واألخبــار الصحفيــة التــي تُ رجمــت إلــى 5
لغــات مختلفــة ،حيــث أبــرزت هــذه التغطيــة دور النــدوة فــي خدمــة ضيوفهــا مــن دول
أمريــكا الالتينيــة ،ودورهــا فــي برنامــج التطــوع الصحـ ّـي؛ الــذي بهــدف إلــى تمكيــن الحجــاج
مــن أداء مناســك الحــج فــي جــو مــن الطمأنينــة واألمــان ،كمــا أبــرزت التغطيــة اإلعالميــة
دور «مراكــز حفــظ األمتعــة فــي المشــاعر المقدســة»؛ فــي العنايــة بأمتعــة الحجــاج والعمل
علــى الحــد مــن االفتــراش والزحــام عنــد جســر الجمــرات ،وقــد تمــت هــذه التغطيــة مــن
خــال منصــات التواصــل الداخلــي والخارجــي شــملت أكثــر مــن  5000مســتفيد مــن النخــب
والمنظمــات؛ لتصــل بعــد ذلــك إلــى مئــات األلــوف مــن المتابعيــن.

32

نماذج من التغطيات الصحفية

33

34

35

36

37

38

يتحدثــون بـــ  3لغــات  ..ويحفظــون أمتعــة آالف الحجيــج مــن الضيــاع فــي
المشــاعر المقدســة
مشعر منى 11 ،ذو الحجة 1440هـ :

بـــ  3لغــات مختلفــة هــي «العربيــة ،واإلنجليزيــة ،واألردو» ،ويحفظــون آالف مــن أمتعــة ضيــوف الرحمن
مــن الفقــدان ،بــل ويســهمون فــي مســاعدة الجهــات األمنيــة فــي الحــد مــن االفتــراش والتدافــع بيــن
الحجيــج عنــد جســر الجمــرات مــن خــال مشــروع «حفــظ األمتعــة فــي المشــاعر المقدســة» ،وذلــك
خــال موســم حــج 1440هـــ.
ويأتــي المشــروع للعــام الثانــي عشــر علــى التوالــي بالشــراكة مــع األمــن العــام وأمانــة العاصمــة
المقدســة ،للعنايــة بحجــاج بيــت اللــه الحــرام ،والتيســير عليهــم ألداء نســكهم فــي المشــاعر المقدســة،
وإثــراء تجربتهــم الدينيــة مــن الحــج وتحقيــق مقاصــد برنامــج خدمــة ضيــوف الرحمــن أحــد برامــج رؤيــة
المملكــة العربيــة الســعودية .2030
نحــو  120شــابً ا مــن فريــق النــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي التطوعــي الذيــن يقومــون علــى مــدار
 200ســاعة عمــل بأحــد أهــم المهــام الرئيســية عنــد جســر الجمــرات والتــي كانــت مــن أســباب التدافــع
الرئيســية  -فــي المواســم الماضيــة -بســبب حمــل الحجيــج أمتعتهــم أثنــاء رمــي جمــرة العقبــة أو الرمــي
عمومــا فــي ليالــي التشــريق.
ً
ويشــير المشــرف العــام علــى المشــروع المهنــدس ســلمان جــان« ،أن هــذا العمــل التطوعــي العظيــم
يهــدف إلــى راحــة الحجيــج أثنــاء التاحــم والتدافــع عنــد رمــي الجمــار ،كمــا أنــه يســاعد فــي الحفــاظ
علــى حياتهــم ،ويســهل فــي القضــاء علــى االفتــراش ،ويســاعد الحجــاج علــى تأديــة النســك بــكل يســر
وســهولة ،كمــا يحقــق التكامــل بيــن القطــاع الحكومــي والقطــاع الثالــث غيــر الربحــي ،وهــو أحــد
المســتهدفات الرئيســية مــن الرؤيــة الســعودية الطموحــة.
وتتنــوع األمتعــة المحفوظــة مــا بيــن عربــات وكراســي ،والحقائــب (الشــنط) ،والفــرش ،إضافــة إلــى
بعــض األصنــاف األخــرى غيــر المنضويــة تحــت الفئــات الســابقة ،وتقــوم منهجيــة العمــل علــى تســجيل
بيانــات الحــاج كاملــة ووضــع الصــق يبيــن معلوماتــه علــى متاعــه ،ليســهل عليــه بعــد االنتهــاء مــن رمــي
جمــاره مــن اســترداد أمتعتــه بعــد تســليمه البطاقــة لموظفــي المركــز مــن المتطوعيــن.
العديــد مــن الحجــاج أبــدو ســعادتهم بمثــل هــذه الخدمــات النوعيــة التــي تقدمهــا النــدوة العالميــة
للشــباب اإلســامي مــن خــال تشــغيل مراكــز حفــظ األمتعــة ،كالحــاج المغربــي عبــد العــال ســامات
الــذى فوجــئ بــرده مــن قبــل قــوات أمــن المنشــآت عنــد جســر الجمــرات لحمــل حقيبــة ال يمكنــه حملها،
إال أن وجــود المركــز كان بالمثابــة لــه فرصــة النجــاح ،حيــث اســتطاع حفظهــا واســتردادها بطريقــة
ميســرة.

األمانة العامة للندوة العالمية للشباب اإلسالمي
المملكة العربية السعودية  -الرياض

wamy.org

wamysaudia

إشــادة حكوميــة بــدور النــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي :مراكــز
الحكومي
حفــظ األمتعــة في «المشــاعر المقدســة» ..أنمــوذج للتكامل
ّ
الناجــح مــع القطــاع الثالــث

مكة المكرمة 10 ،ذو الحجة 1440هـ :

نجحــت «مراكــز حفــظ األمتعــة فــي المشــاعر المقدســة» خــال موســم حــج 1440هـــ ،وتحديـ ًـدا عنــد
منشــأة جســر الجمــرات ،فــي تحقيــق نمــوذج تكامــل نوعـ ّـي بيــن القطاعــات الحكوميــة والقطــاع الثالــث
غيــر الربحــي ،واألهــداف اإلســتراتيجية التــي ســعى المشــروع الحيــوي لتحقيقهــا علــى أرض الواقــع.
واســتطاع فريــق النــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي مــن خــال تشــغيل «مراكــز حفــظ األمتعــة فــي
المشــاعر المقدســة» للعــام الثانــي عشــر علــى التوالــي وبالشــراكة مــع األمــن العــام وأمانــة العاصمــة
المقدســة ،مــن تقديــم العنايــة بحجــاج بيــت اللــه الحــرام ،والتيســير عليهــم فــي أداء نســكهم بــكل يســر
وســهولة ،وتحقيــق األهــداف العليــا للجهــات الحكوميــة القائمــة علــى المشــروع خــال موســم حــج
1440ه.

الجودة المتكاملة:

وأشــادت جهــات الشــراكة ممثلــة فــي األمــن العــام وأمانــة العاصمــة المقدســة بــاألدوار التــي قدمتهــا
النــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي خــال الموســم ،حيــث اســتطاع فريقهــا التطوعـ ّـي المقــدر بـــ 120
متطوعــا مــن شــباب مكــة المكرمــة ،مــن إدارة «مراكــز حفــظ األمتعــة فــي المشــاعر المقدســة» بنجــاح
ً
تحكمــه مؤشــرات األداء والتقييم.
وتمثلــت مؤشــرات األداء والتقييــم التــي نجــح فريــق النــدوة التطوعــي فــي تطبيقهــا خــال موســم
حــج  1440هـــ ،حيــث طبقــت معاييــر الجــودة فــي خدمــة حجــاج بيــت اللــه الحــرام ،مــن ســرعة تســجيل
اســتام األمتعــة وتســليمها للحجيــج فــي وقــت قياســي ،واالهتمــام بحســن التعامــل مــع ضيــوف
الرحمــن ،ومســاندة الجهــات األمنيــة عنــد جســر الجمــرات بأخــذ أمتعــة الحجيــج قبــل رميهــم الجمــرات.
ومــن المؤشــرات التــي حرصــت النــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي علــى تطبيقهــا -كمــا أشــار بذلــك
المشــرف العــام علــى «مراكــز حفــظ األمتعــة فــي المشــاعر المقدســة» المهنــدس ســليمان جــان-
التوســع فــي عــدد اللغــات المســتخدمة مــع الحجيــج ،وتطبيــق خطــة عمــل لألمتعــة التــي لم يتســلمها
أصحابهــا مــن حجــاج بيــت اللــه الحــرام وفــق آليــات ومعاييــر.
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معالــي األميــن العــام للنــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي  ..د.صالــح
الوهيبي :القيادة السعودية نجحت في دعم تكامل الجهود الحكومية
بالقطــاع الثالــث لخدمــة ضيــوف الرحمــن
أوضــح معالــي األميــن العــام للنــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي ،الدكتور صالح الوهيبــي ،أن القيادة
الرشــيدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،نجحــت فــي تفعيــل مختلــف مســارات القطــاع الثالــث غيــر
الربحــي لخدمــة ضيــوف الرحمــن خــال مواســم الحــج والعمــرة مــن خــال دعــم تكاملهــا بالجهــود
الحكوميــة ،وتحقيــق مســتهدفات الرؤيــة الســعودية الطموحــة .2030
وأشــار الوهيبــي إلــى أن القيــادة الســعودية عــززت هــذا التكامــل مــن خــال توجيــه الجهــات الحكوميــة
المدنيــة واألمنيــة بوضــع إطــارات عمــل لألعمــال التطوعيــة النوعيــة التــي أســهمت فــي خدمــة حجــاج
بيــت اللــه الحــرام ،وتشــكل ذلــك مــن خــال عــدد مــن المبــادرات التطوعيــة التــي قدمهــا المتطوعيــن
(مــن الجنســين) وشــهد لهــم بذلــك ضيــوف الرحمــن.
وقــال األميــن العــام للنــدوة  »:إن ديننــا اإلســامي يحثنــا علــى فعــل الخيــر وبــذل العطــاء ،وهــو مــن
صميــم تعاليمــه الســمحة ،ويعــد العمــل التطوعــي والخيــري جــزء أصيــل متجــذر فــي قيمنــا العربيــة
اإلســامية األصيلــة والمملكــة لديهــا تجــارب رائعــة فــي العمــل التطوعــي ال ســيما فــي مواســم الحــج
والعمــرة ،ويمكــن االســتفادة مــن هــذه التجــارب وتطويرهــا مــن خــال تحفيــز الطاقــات البتــكار أفــكار
جديــدة ،فالفــرص متاحــة وبشــكل كبيــر ،خاصــة أن لدينــا توجهــا مــن خــال رؤيــة  2030نحــو دفــع هــذا
القطــاع ليصبــح مســاهما بنســبة  %5مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي».
وأكــد الدكتــور الوهيبــي ،أن القيــادة الســعودية نجحــت بشــكل كبيــر في صناعة حوكمــة عاقة الجهود
الحكوميــة بفاعليــة القطــاع الثالــث غيــر الربحــي ( )NGOخــال مواســم الحــج علــى وجــه الخصــوص
والعمــرة علــى وجــه العمــرة ،إليمانهــا بأهميــة تنميــة هــذا التكامــل بمؤسســية أكثــر خــال الســنوات
المقبلــة.
واستشــهد الدكتــور الوهيبــي بإحــدى المبــادرات التطوعيــة الصحيــة التــي أسســتها النــدوة العالميــة
للشــباب اإلســامي لخدمــة حجــاج بيــت اللــه الحــرام خــال مواســم الحــج ،مــن خــال «البرنامــج الصحــي
التطوعــي بالحــج» الــذي يقــدم للعــام الثالــث عشــرة علــى التوالــي فــي موســم 1440هـــ ،والــذي جــاء
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ضيــوف النــدوة مــن حجــاج أمريــكا الالتينيــة يحتفلــون بعيــد األضحــى في
المشــاعر المقدسة

مشعر منى 10 ،ذو الحجة 1440هـ :

أقامــت النــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي ،حفــل معايــدة عيــد األضحــى المبــارك فــي المشــاعر
المقدســة (مشــعر منــى) لضيوفهــا حجــاج بيــت اللــه الحــرام القادميــن مــن أمريــكا الجنوبيــة وعددهــم
 100حــاج وحاجــه يمثلــون دول «البيــرو ،والبرازيــل ،وفنزويــا ،وكولمبيــا ،والمكســيك».
بعضــا بــأن يســر اللــه لهــم تأديــة نســك الحــج وأداء الركــن الخامــس مــن أركان
وهنــأ الضيــوف بعضهــم ً
اإلســام ،وأعــرب الحــاج القــادم مــن جمهوريــة بيــرو جميــل حســين حمــدا عــن ســعادته الكبيــرة بالحــج
وأن مــن اللــه عليــه بتأديــة هــذه الفريضــة العظيمــة ،مثمنً ــا الدعــم الكبيــر الــذي قدمتــه لــه النــدوة
العالميــة للشــباب اإلســامي.
فيمــا أبــدى الحــاج الغواتيمالــي خوســيه أنطونيــو ألفاريــس ،إعجابــه بالجهــود والخدمــات الكبيــرة التــي
قدمتهــا حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود – حفظــه اللــه-
واصفــا إياهــا بـــ «المذهلــة» ،وختــم حديثــه بالقــول «مشــاعر الفرحــة
ً
للحجيــج فــي المشــاعر المقدســة،
تختلجنــي وأنــا فــي هــذه األماكــن المشــاعر المقدســة ،التــي يشــعر فيهــا اإلنســان بقربــه مــن المولــى
عزوجــل» ،وعبــر عــن شــكره للنــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي حيــال كــرم الضيافــة.
ومــن جانبــه هنــأ األميــن العــام المســاعد للنــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي لشــؤون الشــباب
والمشــرف العــام علــى برامجهــا ،الدكتــور عبــد الكريــم العبــد الكريــم ،خــال حفــل المعايــدة خــادم
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو
الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان ،بحلــول عيــد األضحــى المبــارك ،وعلــى النجــاح الباهــر الــذي تحقــق
خــال موســم حــج 1440هـــ.
وأكــد العبــد الكريــم علــى الجهــود والخدمــات الكبيــرة والنوعيــة التــي وفرتهــا حكومــة خــادم الحرميــن
الشــريفين مــن الجهــات الرســمية ذات العاقــة بالحــج ،مشــيرً ا إلــى أن العالــم أجمــع علــى النقلــة
عامــا بعــد عــام ،وأضــاف قائـ ًـا  »:إن اســتضافة ضيــوف
المتطــورة للمشــاعر المقدســة التــي تتقــدم ً
النــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي مــن أمريــكا الجنوبيــة يصــب فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة
العربيــة الســعودية  ،2030بشــكل مباشــر  ،كــون ذلــك يصــب فــي خانــة مــد جســور التواصــل مــع
المســلمين فــي كافــة أنحــاء المعمــورة وتعزيــز مبــدأ اإلســام الوســطي القائــم علــى الكتــاب والســنة،
باإلضافــة إلــى توضيــح الــدور الكبيــرة الــذي تقدمــه المملكــة لصالــح المســلمين فــي كل مــكان».
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د.صالــح الوهيبــي :رفــض تســييس الحــج مبــدأ ســعودي لــم تحيــد عنــه
المملكــة فــي خدمــة ضيــوف الرحمــن
ثمــن معالــي األميــن العــام للنــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي ،الدكتــور صالــح الوهيبــي ،الخدمــات
الكبيــرة التــي قدمتهــا المملكــة العربيــة الســعودية ،بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان
بــن عبدالعزيــز ،وســمو ولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن
عبدالعزيــز ،نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع -حفظهمــا اللــه ،-لخدمــة ضيــوف الرحمــن دون
االلتفــات ألي خافــات سياســية أو تمييــز حجيــج دول مــا علــى أخــرى.
وأشــار الوهيبــي إلــى أن المملكــة التــي يتخــذ ملوكهــا لقــب «خــادم الحرمين الشــريفين» ،تعمل بشــكل
مســتمر علــى تطويــر الخدمــات المقدمــة للحجــاج ،وســخرت إمكاناتهــا الماديــة والبشــرية لخدمــة
ضيــوف الرحمــن ،وهــو مــا أكــده خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بيــن عبدالعزيــز فــي أكثــر مــن
مناســبة بنــص قولــه «خدمــة الحجــاج شــرف ،ونرفــض التســييس» ،مضيفــاً -أيــده اللــه« -أن المملكــة
ترفــض رفضــاً قاطعــاً أن تتحــول هــذه الشــعيرة العظيمــة (الحــج) إلــى تحقيــق أهــداف سياســية أو
خافــات مذهبيــة ،إذ شــرع اللــه الحــج علــى المســلمين كافــة مــن دون تفرقــة».
وأكــد معالــي األميــن العــام للنــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي ،علــى أن جميــع حمــات تســييس
الحــج والتــي ترتفــع وتيرتهــا مــع بدايــة كل موســم بــاءت بالفشــل ،وقــال  »:إن الحكومــة الســعودية
تــرد علــى تلــك الحمــات باألفعــال والخدمــات التــي تقدمهــا لضيــوف الرحمــن والتســهيات التــي
يتمتــع بهــا حجــاج بيــت اللــه والتــي تشــهد تطــوراً ملحوظــا عامــاً بعــد آخــر».
مبينً ــا أن مــا قدمتــه وتقدمــه المملكــة مــن عطــاءات كبيــرة فــي موســم الحــج ،لــم تســتغله يومــاً فــي
الترويــج والتكريــس لمواقفهــا السياســية والفكريــة؛ ألنهــا تؤمــن بــأن الحــج حـ ٌـق لــكل مســلم مــا كان
ملتزمــاً باألنظمــة والضوابــط ،وأن الحـ َّـج شــعيرة دينيــة ال عاقــة لهــا ال مــن قريــب أو بعيــد بالسياســة،
مبينً ــا أنهــا نجحــت فــي إفشــال كل محــاوالت إقحــام السياســة فــي الحــج ،لحرصهــا الشــديد علــى إبعــاد
تلــك الفريضــة اإلســامية عــن تجاذبــات السياســة ،وألنهــا تبــذل الغالــي والنفيــس للعنايــة بضيــوف
الرحمــن ،الذيــن تشــهد نبضــات قلوبهــم قبــل ألســنتهم بحرصهــا علــى حســن اســتقبالهم ،والبحــث
الجــاد عــن رفاهيتهــم علــى اختــاف جنســياتهم وانتماءاتهــم.
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 %2500زيــادة متطوعــي النــدوة فــي البرنامــج «التطوعــي الصحــي»
عامــا
بالحــج طــوال ً 13
مشعر منى 11 ،ذو الحجة 1440هـ :

نجحــت النــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي مــن رفــد موســم الحــج بالمتطوعيــن والمتطوعــات
عامــا مــن بــدء البرنامــج بخدمــة ضيــوف الرحمــن مــن خــال البرنامــج
الصحييــن الذيــن ســاهموا طــوال ً 13
«التطوعــي الصحــي فــي الحــج».
متطوعــا فقــط ،ليتضاعــف
وانطلــق البرنامــج «التطوعــي الصحــي فــي الحــج» منــذ عــام 1428هـــ بـــ 25
ً
متطوعــا ومتطوعــة ،حيــث بلغــت نســبة الزيــادة الســنوية
العــدد بحلــول موســم حــج 1440هـــ إلــى 650
ً
للمتطوعيــن المشــاركين منــذ بــدء البرنامــج وحتــى الموســم الراهــن (1428هـــ1440 -هـــ) نحــو .%2500
وأشــار المشــرف اإلعامــي علــى برنامــج «التطوعــي الصحــي فــي الحــج» ،الدكتــور عبــد العزيــز بوقــس،
أن دور المتطوعيــن والمتطوعــات يرتكــز علــى تقديــم خدمــات رعايــة القــدم والخدمــات الميدانيــة
اإلســعافية والنقــل ألقــرب مركــز للخدمــات الطبيــة ويحــرص البرنامــج علــى تقديــم دورة رعايــة القــدم
وورش عمــل متعــددة حــول آليــات الفــرز والرعايــة قبــل المستشــفى واألمــراض المتعلقــة باإلجهــاد
الحــراري وضربــات الشــمس وتتــوزع فرقــه التطوعيــة فــي مناطــق مختلفــة مــن المشــاعر قــوام كل
فرقــة ( )4أفــراد يعملــون مــن اليــوم الثامــن وحتــى اليــوم الثانــي عشــر.
وقــال  »:بــدأ البرنامــج فــي أعوامــه األربــع األولــى بالعمــل داخــل مستشــفيات المشــاعر بإشــراف
ورعايــة مــن وزارة الصحــة وانتقــل للعمــل الميدانــي منــذ عــام 1432هـــ عبــر فــرق محــدودة تقــدم
الخدمــات اإلســعافية الطارئــة فــي منطقــة الجمــرات ،وتطــور عملــه عبــر الســنوات الماضيــة فــي
العــدد والخدمــات المقدمــة فشــملت عرفــات وطــرق المشــاة ومنطقــة الجمــرات ومحطــات قطــار
المشــاعر المقدســة».
ويســعى البرنامــج إلــى التقليــل مــن مخاطــر تعــرض الحجــاج للمشــاكل الصحيــة عــن طريــق التوعيــة
وتعزيــز الثقافــة الصحيــة لديهــم ،والمشــاركة الفاعلــة مــع الجهــات اإلشــرافية الحكوميــة واألهليــة
لخدمــة حجــاج بيــت اللــه الحــرام ،والمســاهمة فــي نشــر وتعزيــز ثقافــة التطــوع لــدى طــاب وطالبــات
الكليــات الصحيــة.
ويأتــي برنامــج «التطوعــي الصحــي فــي الحــج» ، ،برعايــة كريمــة مــن مستشــار خــادم الحرمين الشــريفين
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خالــد الفيصــل رئيــس لجنــة الحــج المركزيــة أميــر منطقــة مكــة المكرمــة،
والنــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي ،والجمعيــة الخيريــة للرعايــة الصحيــة األوليــة «درهــم وقايــة»،
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The president of WAMY’s department for women .. Nouf Saify:

I was affected by cancer and I was afraid I couldn’t
perform Hajj

Mina : 12, Dhu al–Hijjah 1440 H:

When Nouf Saify knew that she is affected by cancer she was very calm, but

she was afraid from doctors who may prevent her from performing Hajj pillars;
because she considers going Hajj is a dream she can’t let it go easily.

Doctors didn’t prevent her from going to holy places in where she found professional
heath care inside Saudi hospitals. She reached KSA in 1st August and she was
calling her sons daily; to reassure them about her health.

She expressed her surprising of healthy, and security services that she had seen

Kepala seksi wanita simposium di Brasil .. Nouf Al-Sayifi:

Peregrinos sudamericanos:

 أصبــت:  نــوف الصيفــي.. رئيــس القســم النســائي بالنــدوة فــي البرازيــل
بالســرطان وكان همــي األول عــدم منعــي مــن الذهــاب للحــج

Saya menderita kanker dan kekhawatiran

La Comisión de las Américas en el Simposio Mundial logró
construir puentes de comunicación en los países latinos.

ربمــا لــم يكــن وقــع الخبــر علــى نــوف الصيفــي رئيس القســم النســائي بمكتــب الندوة العالمية للشــباب
ـزل عليهــا وهــي تتلقــى خبــر إصابتهــا بالســرطان مــن إحــدى مستشــفيات
ً اإلســامي فــي البرازيــل مزلـ
 إل أن هــذا الهــدوء لــم يكــن علــى حالــه وخشــية،ســاوباولو البرازيليــة حيــث قابلــت ذلــك صبــر واحتســاب
خطــا أحمــر ل
ً  فهــذا األمــر يمثــل لهــا،منــع األطبــاء لهــا مــن رحلتهــا اإليمانيــة إلــى األراضــي المقدســة
.يمكــن التنــازل أو التفــاوض بشــأنه
 ووصلــت إلــى بــاد الحرميــن فــي األول مــن،لــم يمنعهــا األطبــاء مــن رحلتهــا للمشــاعر المقدســة
 فالمستشــفيات والمراكــز الصحيــة التــي قدمتهــا حكومــة خــادم الحرمين الشــريفين،أغســطس الجــاري
 كانــت أمانً ــا لهــا بعــد اللــه عزوجــل فــي حــال أصابهــا مكــروه،الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود
. وهــو مــا طمئــن أبنائهــا الذيــن يتواصلــون معهــا يوميً ــا،ل قــدر اللــه
 وهــي تســتعرض جــل الخدمــات التــي تقدم لضيــوف الرحمن من أمــن وأمان وخدمات،وتشــير الصيفــي
 ل أعــرف كيــف اســتطاعت هــذه البــاد المباركــة مــن إدارة حشــود أكثــر مــن،صحيــة عاليــة المســتوى
 مليــون إنســان فــي أماكــن محــدودة وتأميــن أمنهــم وتوفيــر كافــة الخدمــات التــي ســهلت عليهــم2
.أداء مناســكهم دون الشــعور بــأي خلــل أو إزدحــام
» أجمــل مــا فــي شــعيرة الحــج هــو سواســية الحجيــج فــي هــذا المــكان كونهــم: وقالــت الصيفــي
 فالتواضــع هنــا ســيد الموقــف، والمتعلــم واألمــي، فــا تــرى الفــرق بيــن الغنــي والفقيــر،وفــد اللــه
 وثمنــت الجهــود الدعويــة والتربويــة التــي تقدمهــا النــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي،»بــا منــازع
 كونهــا الرســالة،لنشــر اإلســام الوســطي المعتــدل البعيــد عــن التطــرف بيــن المســلمين فــي البرازيــل
.2030 األساســية التــي تقــوم عليهــا المملكــة العربيــة الســعودية ورؤيتهــا الطموحــة
 مــن1440 والصيفــي إحــدى الحجــاج الذيــن اســتضافتهم النــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي فــي حــج
 يقــع مكتــب النــدوة، والجديــر بالذكــر،أمريــكا الجنوبيــة ضمــن برنامجهــا الســنوي لحــج بيــت اللــه الحــرام
 وهــو المكتــب اإلقليمــي للنــدوة فــي،العالميــة للشــباب اإلســامي فــي البرازيــل بمدينــة ســاوباولو
، ويرأســه الشــيخان علــي العبدونــي وجهــاد حســن حمــادة2001 أمريــكا الاتينيــة حيــث تــم إنشــاؤه عــام
.ويقــدم المكتــب نشــاط فــي إقامــة المحاضــرات والمخيمــات الشــبابية التربويــة

saya untuk pergi haji

: هـ1440  ذو الحجة12 ،مشعر منى

pertama saya adalah tidak menghentikan

Mina, 12 Dzul-Hijjah 1440 Hijriyah:
Berita itu mungkin belum ditandatangani oleh Nof Al-Sayifi, kepala seksi wanita dalam
Simposium Internasional Pemuda Muslim di Brasil, menerima berita tentang kankernya
dari sebuah rumah sakit Brasil di Sao Paulo. Baginya dari perjalanan imannya ke Tanah
Suci, ini mewakili garis merahnya, yang tidak dapat diabaikan atau dinegosiasikan.
Para dokter tidak mencegahnya dari perjalanannya ke tempat-tempat suci, dan tiba di
Tanah Suci pada 1 Agustus, rumah sakit dan pusat kesehatan yang disediakan oleh
Pemerintah Penjaga Dua Masjid Suci, Raja Salman bin Abdul Aziz.
"Saya tidak tahu bagaimana negara yang diberkati ini berhasil mengelola kerumunan
lebih dari dua juta orang di tempat-tempat terbatas, memastikan keamanan mereka dan
menyediakan semua layanan yang memudahkan mereka untuk melakukan ibadah
mereka"
Dia berkata: "Hal yang paling indah dalam ziarah adalah ziarah yang sama di tempat
ini karena mereka adalah delegasi Allah, tidak melihat perbedaan antara kaya dan
miskin, dan terpelajar dan buta huruf, kerendahan hati di sini adalah tuan tak
terbantahkan dari situasi, "dan menghargai upaya advokasi dan pendidikan yang
ditawarkan oleh Simposium Internasional Pemuda Islam untuk menyebarkan Islam
moderat tengah, jauh dari radikalisasi di kalangan Muslim di Brasil, menjadi pesan inti
Arab Saudi dan visinya yang ambisius 2030.
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Los invitados de la Asamblea Mundial de la Juventud Musulmana de América del Sur,
confirmaron que el Comité de las Américas en la Secretaría ha tenido éxito desde su
creación en la construcción de puentes de comunicación religiosa, cultural y social entre los
musulmanes de los países latinos y Arabia Saudita, a través de programas que demostraron
su eficacia y calidad, uno de los resultados más importantes fue la difusión del "plan de
estudios medio moderado" "En esos países, especialmente en el segmento juvenil de los
hombres y mujeres.
El Supervisor General del Comité de las Américas en la Secretaría General de la Asamblea
Mundial de la Juventud Islámica, Dr. Hassan bin Ahmed Al-Naimi, dijo que el Comité desde
su inicio ha sido capaz de planificar, implementar y dar seguimiento a las actividades y
programas del simposio en América Latina.
Agregó: el valor fundamental agregado por la Comisión y su acción en los últimos años, los
puentes de comunicación entre los musulmanes de esos países y Arabia Saudita, a través de
la activación de programas y visitas mutuas; para presentarles los grandes esfuerzos
realizados por el liderazgo en el apoyo los programas educativos y religiosos.
Al-Naimi explicó que el comité tiene en cuenta la estrategia general confirmada por el
Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud, hace 4 años,
en la inauguración de la "Cumbre árabe-latina", la importancia de tender un puente entre las
relaciones con los países de América del Sur, con posiciones similares con ellos en muchos
asuntos clave.
También enfatizó que los programas ofrecidos por el Comité de las Américas en la Secretaría
General del simposio, ya sea en el programa anual de peregrinación o hacer los ritos de la
Umrah, tienen como objetivo profundizar el vínculo de la juventud musulmana en esos
países con su religión y consolidar su identidad cultural y civilizatoria, en el marco de la idea
de la convivencia civilizada y el enfoque centrista y una relación más estrecha entre los
pueblos latinos. Y el pueblo saudita.
El jeque Jihad al-Hassan, presidente de la Asociación de Jóvenes Musulmanes de Brasil,
fundada en 1995, llamó al Comité de las Américas un "poder civilizado blando".Ha podido
construir puentes de relaciones populares entre la juventud de los países sudamericanos y
norteamericanos en Arabia Saudita, siendo la punta de lanza en el mundo islámico, dijo: "Los
programas del Comité han contribuido a mejorar la identidad islámica de los musulmanes
latinoamericanos ante el peligro de la integración absoluta de la juventud musulmana en
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by saying: “I can’t understand how Saudi leadership managed 2 million pilgrims’

affairs in these small places, and how it could present health care and security
services that made pilgrims feel comfort without any problems?”.

Jefa de la sección de mujeres del simposio en Brasil. Nov Verano:

She added: “the most amazing thing in Hajj season is the equality among pilgrims;

because we can see poor people, rich people, educated people, and illiterate people
stay together in the same place. Really, nothing is here except humility. I thank
WAMY a lot for its efforts especially spreading Moderate Islam in Brazil according
to 2030 vision.

attended Mina celebration.
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Projects will serve Moderate Islam in South America
Makkah : 12, Dhu al–Hijjah 1440H

pilgrims from South America attended this workshop which aims to plan for

Los médicos no le impidieron su viaje a los lugares santos , y llegó a Tierra Santa el 1 de
agosto, y los hospitales y centros de salud proporcionados por el gobierno del Custodio de
las Dos Mezquitas Sagradas Rey Salman bin Abdulaziz Al Saud Fue seguro para ella, en caso
de daño, lo que tranquilizó a sus hijos que se comunican con ella a diario.

The president of this workshop DR Abdul Wahab Noor Waly said: “our workshop

Saifi dijo: "Lo más hermoso en el ritual de peregrinación es que los peregrinos iguales en
este lugar sean la delegación de Allah, no vean la diferencia entre ricos y pobres, y educados
y analfabetos, la humildad aquí domina la posición indiscutible" y alabó los esfuerzos
religiosa y de la educación proporcionados por la Asamblea Mundial de la Juventud
Musulmana; propagar el islam moderado, libre del extremismo entre los musulmanes en
Brasil, siendo el mensaje principal de Arabia Saudita y su ambiciosa visión de 2030.
Al-Saifi es una de los peregrinos e invitados de la Asamblea Mundial de la Juventud
Musulmana en Hajj 1440 AH de América del Sur, dentro de su programa anual de
peregrinación.

The bureau of WAMY in Brazil which established in 2001 locates in São Paulo,

A workshop held in Mina

Nouf Al-Saifi, Jefa de la Sección de Mujeres de la Oficina de la Asamblea Mundial de la
Juventud Musulmana en Brasil, recibe noticias de su cáncer desde un hospital brasileño en
Sao Paulo, he tratado de ser paciente pero temía que los médicos le impidieran su
peregrinación, que representaba una línea roja, que no podía ser renunciada o negociada.

Al-Saifi cuando revisa todos los servicios prestados a los peregrinos, servicios de seguridad y
salud de alto nivel, dice: "No sé cómo este país bendecido manejó las multitudes de más de
dos millones de personas en lugares limitados y garantizar su seguridad y proporcionar
todos los servicios que les facilitaron la realización de sus rituales sin sentir ningún mal
funcionamiento o congestión.

She was one of WAMY’s South American guests who spent 1440 Hajj season, and

wamysaudia

Tenía cáncer y mi primera preocupación era no impedirme ir al
Hajj

debe mencionar que la oficina de la Asamblea Mundial de la Juventud Musulmana en Brasil
se encuentra en São Paulo, la oficina regional del Simposio en América Latina, que se
estableció en 2001; presidida por el jeque Ali Al Abdouni y Jihad Hassan Hamada, la oficina
ofrece diversas actividades religiosas, como dar conferencias y campamentos educativos
para jóvenes.

WAMY held a workshop in Mina in Tuesday12, Dhu al–Hijjah 1440 H. About 100

projects that can serve Moderate Islam in South America”.

serves the projects of charities should be implemented in Brazil, Peru, Venezuela,
Colombia, Mexico, and Guatemala”.

Peziarah Amerika Selatan:
Komisi Amerika pada Simposium
Internasional berhasil membangun jembatan
komunikasi di negara-negara Latin
Mekah, 14 Dzul-Hijjah 1440 Hijriyah:
Para tamu dari Simposium Internasional Pemuda Muslim dari Amerika Selatan,
mengkonfirmasi bahwa Komite Amerika di Sekretariat telah berhasil sejak berdirinya
dalam membangun jembatan komunikasi agama, budaya dan sosial antara Muslim dari
negara-negara Latin dan Arab Saudi, melalui program-program yang membuktikan

The attendants were very serious when they were discussing projects’ activities

keefektifan dan kualitasnya, salah satu hasil terpenting adalah penyebaran "kurikulum

especially with increasing of Muslims’ numbers in these countries”.

menengah moderat" "di negara-negara itu, terutama pada segmen pemuda anak laki-

4 groups were formed in this workshop that are very interested in social and

Pengawas Umum Komite Amerika di Sekretariat Jenderal Simposium Internasional

financial affairs that will help them in spreading Islam in South America in addition
to unify efforts to meet these requirements.

The manager of WAMY’s branch in South America Sheikh Ali 3abdouni referred to
this workshop’s projects that include:

laki dan perempuan.

Pemuda Muslim, Dr. Hassan bin Ahmed Al-Naimi, bahwa Komite sejak awal telah
mampu merencanakan, mengimplementasikan dan menindaklanjuti kegiatan dan
program simposium di Amerika Latin.
Dia menambahkan: Nilai inti yang ditambahkan oleh Komisi dan tindakannya dalam
beberapa tahun terakhir, jembatan komunikasi antara Muslim dari negara-negara
tersebut dan Arab Saudi, melalui aktivasi program dan kunjungan timbal balik; untuk

•Smart Apps.

memperkenalkan mereka pada upaya besar kepemimpinan yang bijaksana dalam

activities in these countries.

Al-Naimi mengatakan bahwa komite memperhitungkan strategi umum yang

•Programs with detected targets and activities that will serve Muslims and Islamic

wamysaudia

mendukung program advokasi dan pendidikan.

dikonfirmasi oleh Penjaga Dua Masjid Suci Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud 4
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Big admiration of WAMY voluntary team

More than 14000 luggage preserved in “Luggage
storage centers in the holy places”

The strategic Partnership between government and the
third aspect led to present best services for pilgrims

Makkah : 16, Dhu al–Hijjah 1440 H

Makkah : 25, Dhu al–Hijjah 1440 H

The strategic Partnership between government and the third aspect led to present

The general supervisor of “Luggage storage centers in the holy places” MR Solomon

best services for pilgrims during 1440 Hajj season.

Jean said: “More than 14000 baggage preserved in “Luggage storage centers in
the holy places” include: bags, gigs, small carpets…etc.

The third aspect contributed side by side with governmental aspect in Hajj season
with several services in several fields like: “health services, crowd management,

pilgrims’ guiding and directing, help old people, conserve luggage, translation, and

The manager of voluntary work department in WAMY MR Hassan al- Husseini

environmental voluntary works”.

said: “WAMY employed a voluntary team consisted of 120 volunteers to work in
“Luggage storage centers in the holy places” which WAMY has managed it for 12

WAMY’S efforts

years. The voluntary team presented honorable example for Saudi youth”.

DR Saleh Al-Wahaibi said: “the most Beneficiary of partnership between the third
aspect and the governmental aspect is pilgrims”.

Hassan al- Husseini referred to the cooperation between his foundation and

DR Saleh Al-Wahaibi added: “Kaaba was built for the first time by angles, then

general security and HolyMakkah that achieved Saudi leadership targets in 1440

prophet Ibrahim and his son prophet Ismail rebuilt Kaaba; so anybody stays

Hajj season like introducing best care and facilitates for pilgrims, and reducing

near it; loves it directly, and people all over eras loved it as Prophet Addams, and

crowding in holy places especially during stoning of the devil in Mina.

Quraysh till now. Kaaba is loved and respected In Islamic religion; so pilgrims

who are coming from different areas should have the same respect that Kaaba
has. That makes Arabs are famous for their honor and makes Hajj season a safe

The manager of “Luggage storage centers in the holy places” project Mohammed

and enjoyable journey. King Salman and his crown Prince Mohammed bin Salman

Ballaswad said: “some nationalities benefitted from this project more than others

do their best to present a successful Hajj season every year; so Saudi leadership

as Pakistan, India, Bangladesh, Yemen, Egypt, Sudan, and Nigeria in addition to

uses modern technology to develop Hajj services.

wamysaudia
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other nationalities had gotten several services for 200 continuous hours”.
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Elogie al equipo de la Asamblea Mundial de Jóvenes Voluntarios Musulmanes

Más de 14,000 pertenencias salvadas por los centros de consigna
de equipaje en los Lugares Sagrados
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التطوعي
إشادة بفريق الندوة العالمية للشباب اإلسالمي
ّ

متــاع حفظتهــا مراكــز حفــظ األمتعــة فــي
 ألــف14 أكثــر مــن
ٍ
»«المشــاعر المقدســة

: هـ1440  ذو الحجة16 ،مكة المكرمة

El supervisor general de los "centros de almacenamiento de equipaje en los lugares
sagrados", el ingeniero Suleiman Jan, reveló que el equipaje total ahorrado por los sitios
operativos 14,545 entre bolsas (bolsas), vehículos, colchones y otros.
Según Hussein al-Husseini, director de voluntariado en la Asamblea Mundial de la Juventud
Musulmana, "Los centros de consigna de equipaje han tenido éxito en lugares sagrados", el
simposio está dirigido por el equipo de voluntarios de 120 voluntarios por 12º año
consecutivo en la presentación de una imagen brillante y civilizada de la juventud saudita.
Al-Husseini señaló en asociación con la Seguridad General y la Secretaría de la Santa Capital,
y para brindar atención a los peregrinos y la más importante de las cuales es reducir la falta
de hacinamiento y hacinamiento al lanzar la jamarat.
Por su parte, el director del proyecto, Mohammed Balasood, dijo que las nacionalidades más
beneficiosas de los "centros de equipaje en los lugares sagrados" son, respectivamente,
"Pakistán, India, Bangladesh, Yemen, Egipto, Sudán y Nigeria", además de otras
nacionalidades, además, otras nacionalidades fueron atendidas a través de 200 horas de
servicio continuo.
Balsood reveló la cantidad de equipaje almacenado y recuperado, que ascendió a 3.062
artículos, mientras que la cantidad de equipaje confiscado alcanzó aproximadamente 11483,
uno de los sitios donde la Seguridad General no permite que los peregrinos ingresen a su
equipaje para evitar el acoso de los invitados de Rahman ( los peregrinos).
Para el equipaje no recuperado por los peregrinos, existe un plan operativo paralelo a la
temporada, donde el Equipo Mundial de Jóvenes Voluntarios Musulmanes proporciona un
servicio de entrega de equipaje y equipaje a su residencia en La Meca.
Varios de los jóvenes del equipo voluntario del seminario en los "centros de
almacenamiento de equipaje en los lugares sagrados", expresaron su felicidad con lo que
han brindado a los invitados de Rahman, y el voluntario Yasser Al-Jaid dice sobre sus
momentos invaluables, como él describió, está cumpliendo con el deber del peregrino y
dice: Lo que hay en esto es hacer una sonrisa en la cara de los peregrinos , y rezar por ti en
un idioma que no entiendas los alfabetos, pero que sea bueno, especialmente los ancianos.

 المهنــدس ســليمان،»كشــف المشــرف العــام علــى «مراكــز حفــظ األمتعــة فــي المشــاعر المقدســة
، وعربات،) مــا بيــن حقائــب (شــنط14,545  أن إجمالــي األمتعــة التــي حفظتهــا المواقــع التشــغيلية،جــان
. وأخــرى،وفــرش
،وبحســب مديــر إدارة العمــل التطوعـ ّـي فــي النــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي حســين الحســيني

 التــي تُ شــرف علــى تشــغيلها النــدوة،»فقــد نجحــت «مراكــز حفــظ األمتعــة فــي المشــاعر المقدســة
متطوعــا فــي
120 التطوعــي المكــون مــن
 مــن خــال فريقهــا-للعــام الثانــي عشــر علــى التوالــيً
ّ

.ـعودي
تقديــم صــورة مشــرقة وحضاريــة للشــباب السـ
ّ

 وتقديــم العنايــة لحجــاج،ونــوه الحســيني بالشــراكة مــع األمــن العــام وأمانــة العاصمــة المقدســة
ّ
 وتحقيــق األهــداف العليــا، والتيســير عليهــم فــي أداء نســكهم بــكل يســر وســهولة،بيــت اللــه الحــرام
 ومــن أهمهــا الحــد مــن،ه1440 للجهــات الحكوميــة القائمــة علــى المشــروع خــال موســم حــج
.االفتــراش والزحــام عنــد رمــي الجمــار
 أن أكثــر الجنســيات المســتفيدة مــن مشــروع «مراكــز،ومــن جهتــه بيّ ــن مديــر المشــروع محمــد بلســود
، وبنغاديــش، والهنــد، هــي علــى التوالــي «باكســتان،»حفــظ األمتعــة فــي المشــاعر المقدســة
200  باإلضافــة إلــى جنســيات أخــرى متفرقــة تــم خدمتهــم عبــر،» ونيجيريــا، والســودان، ومصــر،واليمــن
.ســاعة عمــل متواصلــة
 فيمــا وصــل، متــاع3,062 وأفصــح بلســود عــن عــدد األمتعــة المحفوظــة والمســتردة والتــي بلغــت

Mohammed al-Nahari fue uno de los primeros en el Día del Sacrificio (el décimo de DhulHijjah) en distribuir rosas a los peregrinos y guiarlos hacia los centros de almacenamiento de
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Penghargaan untuk tim Simposium Internasional Relawan Pemuda Muslim

Lebih dari 14.000 barang disimpan oleh pusat bagasi di
«Tempat Suci»

Mekah, 16 Dzul-Hijjah 1440 Hijriah

Pengawas umum dari «pusat-pusat bagasi di tempat-tempat suci», Insinyur
Sulaiman Jan, mengungkapkan bahwa total bagasi disimpan oleh lokasi
operasional 14.545 antara tas, kendaraan, dan lainnya.

Menurut Hussein Al-Husseini, Direktur Relawan di Majelis Dunia Pemuda Islam,

Pusat Bagasi Hussein di Tempat-Tempat Suci, yang dioperasikan oleh Simposium
selama 12 tahun berturut-turut melalui tim sukarelawan yang beranggotakan 120
orang, berhasil menghadirkan yang cerah dan beradab. gambar pemuda Arab
Saudi.

Al-Husseini memuji kemitraan dengan Keamanan Umum dan Sekretariat
Ibukota Suci, dan untuk menjaga para peziarah, dan memfasilitasi mereka dalam

melakukan ibadah mereka dengan mudah, dan untuk mencapai tujuan yang lebih

tinggi dari lembaga pemerintah berdasarkan proyek selama musim haji 1440

Hijriyah, yang paling penting adalah untuk mengurangi keramaian saat melempar
Jumroh.

Sementara itu, manajer proyek Mohammed Balasood mengatakan bahwa
penerima manfaat terbesar dari proyek «Pusat Bagasi di Tempat-tempat Suci»

adalah Pakistan, India, Bangladesh, Yaman, Mesir, Sudan, dan Nigeria, selain
kewarganegaraan lain yang dilayani melalui 200 jam kerja terus menerus.

Balsood mengungkapkan jumlah barang bawaan yang disimpan dan dipulihkan,
yang berjumlah 3.062, sementara jumlah barang yang disita mencapai sekitar

11.483, salah satu situs di mana Keamanan Umum tidak mengizinkan para
peziarah memasuki barang bawaan mereka untuk mencegah pelecehan terhadap
para tamu Rahman.

wamysaudia
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األفالم اليوتيوبية
قصصــا وإنجــازات مــن برامــج النــدوة
إنتــاج  3أفــام يوتيوبيــة :تحكــي
ً
العالميــة لموســم حــج عام 1440هـــ وربطها بما تقدمه حكومة المملكة
العربيــة الســعودية لضيــوف الرحمــن مــن خدمــات وأعمــال جليلــة ونشــر
ذلــك علــى نطــاق واســع مــن خــال منصــات التواصــل االجتماعــي لتصــل
إلــى مئــات األلــوف مــن المشــاهدات.
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نماذج من األفالم اليوتيوبية
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الشبكات االجتماعية
إنتــاج  65مــادة للشــبكات االجتماعيــة (تويتــر – فيــس بــوك -ســناب شــات –
إنســتجرام) تُ ســهم فــي التعريــف ببرامــج ومشــاريع النــدوة العالميــة لموســم
حــج عــام 1440هـــ ومــا يتــم تقديمــه لضيــوف النــدوة مــن حجــاج أمريــكا الالتينيــة
خاصــة ومــا ُيقــدم لضيــوف الرحمــن عامــة مــن خدمــات وتســهيالت مــن حكومة
المملكــة العربيــة الســعودية ،ثــم يتــم نشــر ذلــك علــى منصــات التواصــل
االجتماعــي لتصــل إلــى مئــات األلــوف مــن المشــاهدات.
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نماذج من الشبكات االجتماعية
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الصور الخبرية
تصويــر وتصميــم  125صــورة خبريــة للشــبكات االجتماعيــة؛ بهــدف
إلقــاء الضــوء علــى برامج ومشــاريع الندوة العالمية للشــباب اإلســامي
التــي قدمتهــا لضيوفهــا مــن دول امريــكا الالتينيــة خــال موســم حــج
عــام 1440هـــ ،إضافــة إلــى مــا تقدمــه حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين
مــن خدمــات تقنيــة وصحيــة وأمنيــة لحجــاج بيــت اللــه الحــرام ،ونشــر تلك
الجهــود علــى مواقــع ومنصــات التواصــل االجتماعــي؛ لتعزيــز الصــورة
الذهنيــة للملكــة وإبــراز دورهــا الرائــد فــي إدارة الحشــود.
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نماذج من الصور الخبرية
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إحصائيات الشبكات االجتماعية والنشر

إحصائيات انستجرام ( أبرز المواقع  -الجنس  -الفئات العمرية )
61

إحصائيات تويتر الندوة ( نوع المشاهدين واهتماماتهم )

62
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إحصائيات تويتر الندوة لعدد مرات الظهور واالنطباعات
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يوتيوب الندوة ( عدد المشاهدات ومرات الظهور)
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الفعاليات والزيارات
القيــام بالتغطيــة اإلعالميــة للزيــارات التثقيفيــة ،والنــدوات
التوعويــة ،لضيــوف النــدوة مــن حجــاج دول أمريــكا الالتينيــة ،شــملت
زيــارة ســماحة مفتــي عــام المملكــة العربيــة الســعودية ،الشــيخ/
عبدالعزيــز بــن عبداللــه آل الشــيخ ،ومعالــي الشــيخ /عبداللــه المطلــق،
ومعالــي الشــيخ /ســعد الشــثري المستشــارين بالديــوان الملكــي
وعضــوي هيئــة كبــار العلمــاء والــوزراء ،وبعــض األماكــن التاريخيــة
كمجمــع الملــك عبــد العزيــز لكســوة الكعبــة المشــرفة ،ومجمــع
الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف بالمدينــة المنــورة ،باإلضافة
إلــى التغطيــات الخاصــة بالخدمــات التطوعيــة فــي برنامــج التطــوع
الصحــي ،وتوفيــر مواقــع لحفــظ أمتعــة الحجــاج ،وتوزيــع الوجبــات
ّ
وميــاه الشــرب بالمشــاعر المقدســة.
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01

زيارة جبل أحد
بالمدينة

07

زيارة
مسجد الراية

13

زيارة وزير الحج
والعمرة

02

زيارة مجمع
الملك فهد

08

زيارة
الروضة الشريفة

14

مقابلة سماحة
مفتي المملكة

03

زيارة مسجد
قباء بالمدينة

09

زيارة مزرعة
العالية بالمدينة

15

محاضرة معالي الشيخ
د.عبدالله المطلق

04

زيارة مجمع
كسوة الكعبة

10

زيارة معرض
الصحابة

16

محاضرة معالي
الشيخ سعد الشثري

05

زيارة متحف
المدينة المنورة

11

االستقبال
بمطار المدينة

17

د .إياد شكري
مؤذن الحرم النبوي.

06

زيارة الرئاسة
العامة بالمدينة

12

حفل
المعايدة بمكة

18

الورش
والبرامج التدريبية
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نماذج من الفعاليات والزيارات
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التواصل اإلستراتيجي
التواصــل اإلســتراتيجي :القيــام بنشــر جميــع منتجــات ومخرجــات
الصناعــة اإلعالميــة عــن طريــق التواصــل مــع مجموعــة منصــات محليــة
نخبــا عالميــة ومجتمعيــة مــن أكاديمييــن ورجــال أعمال
وعالميــة ،شــملت ً
ومثقفيــن وقيادييــن وإعالمييــن مــن المملكة العربية الســعودية ،ودول
الخليــج ،وبعــض الــدول العربيــة ،إضافــة إلــى الصحــف ووكاالت األنبــاء،
وبعــض المنظمــات والمكاتــب الخاصــة بالنــدوة ،بواســطة اإليميــات،
ومجموعــات الواتــس أب ،وكذلــك تنفيــذ مجموعــة من برامــج العالقات
العامــة.
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التواصل النخبوي
التواصــل مــع ( )350مــن الشــخصيات الداعمــة لمناشــط النــدوة
العالميــة للشــباب اإلســامي ،إضافــة إلــى ( )352مــن نخــب اإلعالمييــن
الســعوديين ،و ( )200إعالمــي مــن دول الخليــج وبعــض الــدول العربيــة،
ألفا من أصدقاء الندوة ،و () 300
و ( )100صحيفة عربية ،وأكثر من (ً )13
من نخب المجتمع ،والعديد من الجهات االعتبارية واإلعالمية؛ لتحقيق
التغطية اإلعالمية التي تتناسب مع الجهود المبذولة من قيادة
المملكة في موسم حج 1440هـ ؛وذلك لغرض تعزيز الصورة الذهنية
اإليجابية وإبراز دور المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف
الرحمن ،وما تقدمه من خدمات جليلة ساهمت في جعل مناسك الحج
سهلة ميسرة ،مع ضمان أمن وسالمة الحجاج.
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نماذج من التواصل النخبوي
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التواصل العالمي
التواصــل مــع أكثــر مــن ( )1600مــن اإلعالمييــن علــى مســتوى العالــم،
عــن طريــق اإليميــات الخاصــة بهــم ،ومــع أكثــر مــن ( )300جمعيــة
ومنظمــة عالميــة ،إضافــة إلى()28مــن مكاتــب النــدوة العالميــة للشــباب
اإلســامي فــي أنحــاء العالــم ،و ( )20مــن وكاالت األنبــاء العالميــة؛
لتحقيــق التغطيــة اإلعالميــة التــي تتناســب و الجهــود المبذولــة مــن
قيــادة المملكــة فــي موســم حــج  1440هـــ؛ وذلــك لتعزيــز الصــورة
الذهنيــة اإليجابيــة وإبــراز دور المملكــة العربيــة الســعودية فــي خدمــة
ضيــوف الرحمــن ، ،ومــا تقدمــه مــن خدمــات جليلــة ســاهمت فــي جعــل
مناســك الحــج ســهلة ميســرة ،مــع ضمــان أمــن وســامة الحجــاج.
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فريق النشر الدولي
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الصدى اإلعالمي
تضمنــت الحملــة تغطيــة إعالميــة لجهــود المملكــة العربيــة الســعودية
فــي خدمــة ضيــوف الرحمــن لموســم حــج  1440ه ،وســلطت الضــوء مــن
خــال مخرجاتهــا المتنوعــة علــى االنطباعــات اإليجابيــة لمــا تــم نشــره
مــن أخبــار وتغريــدات وأفــام وتفاعــل الجمهــور مــن خــال المشــاهدات
والمتابعــات ،إلــى جانــب رصــد لتلــك المخرجــات علــى صفحــات ومواقــع
التواصــل االجتماعــي المباشــر وغيــر المباشــر.
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نماذج من خطابات الشكر للندوة
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بسم هللا الرمحن الرحيم
سعادة الدكتور صاحل الوهييب األمني العام للندوة العاملية للشباب اإلسالمي

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته :

حفظه هللا :

نسأل هللا أن تكونوا على أحسن حال حيبه هللا ويرضاه :
يس ععيف مجعيع يف عاملؤسع عسع ع عاوالتع عياوايفف ز عاو داييف عما عاوسع ع عيمد يبعاود يةعاويفتمل عوشع ع تبع
اإلس ع ع ع ع ع م عيععدايي عأنعنال عإو كمعابوشع ع ع ع ععك عا اي عإلقتم عاوربمجمجعاوسع ع ع ع ععد عوف جع1440هع،عاوذ ع
اساضتفعحجتجعب تعهللاعاحل ا عمنعأم يكتعاو ت د ،عياوذينعالق اعاحل تيةعياوال ي عيحسنعاالسال ت،،عيعفىع
ا ه معاويتعبذوتعإلجنتحعأماءعع يض عاحلجعهلذاعاويفت ،عشتك ينعيمل ينعك عمتعق ماز ه.ع ع
ععكزتعنال عإىلعختم عاحل منيعاوش ي نيعابوشك عياوال ي عواسه فهعهذهعاملهز عستئفنيعهللاععاعيج عأنعي ميكمع
يياي كمععز ًعملتعه عخريعوإلس عياملسفزنيع .ع

ع
ابس ععمعاحلجتجعاو داييف نيعنال عوكمعأبمسىعآايتعاوش ععك عياوال ي ع عين ش عكمعأبنعبيف عهذهعاو حف عامل تك ،عهللاع
عاخلري عاإلس م عيعنك نعي اعب عميفكمعيع ععاملشت يععاإلس م  .ع
س تنهعيتيفتىلع زقدتعاحلبعوفيفز ع
ع
ع

ع

ع

ع

عرئيس املؤسسة الثقافية التعليمية الفنزويلية – دار السالم
سليمان زبيب
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جسور وتعاون 2

اســتطاعت المملكــة بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد
العزيــز ،وولــي عهــده األميــن صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان
سخر كافة إمكاناتها لتيسير نُ سك الحج 1440ه ،بما يضمن
حفظهما الله ،-أن تُ ِّفريدا في إدارة الحشود ،بتوفير
نموذجا
أمنهم وسالمتهم ،فقد قدمت للعالم
ً
ً
اعتمادا على التقنيات التي
كل ما يســاعد على أداء النســك في يســر وســهولة،
ً
حولــت منظومــة الحــج إلــى «الحــج الذكــي» ،مــن خــال تطبيقــات إلكترونيــة بـــ 8
لغــات ،سـ ّـهلت أداء النُّ ســك مــن خــال اإلجابــة علــى أســئلة الحجاج ومســاعدتهم.
وقــد قامــت النــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي بتقديــم مبــادرة الســتضافة
 100حــاج وحاجــة مــن دول أمريــكا الالتينيــة ،وســاهمت فــي برنامــج التطــوع
الصحــي ،كمــا أنشــأت مراكــز حفــظ األمتعــة فــي المشــاعر المقدســة ،ممــا
ّ
ســاعد الحجــاج فــي أداء مناســكهم بيســر وســهولة ،خاصــة الطــواف ورمــي
الجمــرات ،وكان لتلــك المراكــز دور بــارز فــي الحــد مــن ظاهــرة االفتــراش.
وتأتــي برامــج النــدوة العالميــة للشــباب اإلســامي للتكامل مع مــا تبذله حكومة
المملكــة مــن جهــود كبيــرة ،كانــت محــل إعجــاب الحجــاج والمتابعيــن فــي العالــم.
حفــظ اللــه والة أمرنــا ووفقهــم لمــا فيــه خيــر اإلســام والمســلمين ،والحمــد للــه
رب العالمين.

د .صالح بن سليمان الوهيبي

األمين العام للندوة العالمية للشباب اإلسالمي-90

شـ ــكـ ــراً ل ــم ــن صــنــع
الــــــنــــــجــــــاح م ــع ــن ــا
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