بسم هللا الرحمن الرحيم
ملتقى األحبة بمكة المكرمة

تقرير الرحلة العلمية الترفيهية
لمحافظة الوجه بمنطقة تبوك
في الفترة ما بين يوم الثالثاء  -الجمعة
الموافق (2242/5/12 -12هـ)

إعداد

الدكتور /محمد بن سعيد الزهراني

إشراف

األستاذ /صدقة بن عباس براشي

بسم هللا الرحمن الرحيم

قام أحباء ملتقى األحبة برحلة علمية لمحافظة الوجه بمنطقة تبوك والتي تقع غرب المملكة
العربية السعودية على شاطئ البحراألحمر( .لمزيد من المعلومات أنظر تلخيص األستاذ صدقة

عباس براشي).

شارك في هذه الرحلة المباركة كل من:
 .2عبد الحميد محمد أمين كاتب
 .1هشام محمد خوندنة
 .4عماد محمود عولقي
 .2حمزة فاضل
 .5عبدهللا محمد العشري
 .6محمد عوضه عسيري
 .7أسامة بكر قاضي
 .8عبد هللا صدقة مغربي
 .9حسين محمد الحسيني
 .21محمد حسين الحسيني
 .22محمد نور قاري
 .21صدقة عباس براشي
 .24محسن سعيد الزهراني
 .22عبداللطيف القناوي
 .25د .محمد سعيد الزهراني

 .26عبدالرحمن الطاف بخش
 .27سعود سعد القرشي

((فريق العمل بالرحلة))
أمير الرحلة:

عبد الحميد محمد أمين كاتب

منظم البرنامج
ومنسق الطيران والمواصالت:

صدقة عباس براشي

مشرف السكن:

عبد هللا صدقة مغربي

مشرف الرحالت:

محسن سعيد الزهراني

مشرف التغذية:
 .2حمزة فاضل
 .1محمد حسين الحسيني
فريق الطبخ:
 .2أسامة بكر قاضي
 .1سعود سعد القرشي
 .4عماد محمد عولقي
معد التقرير:

د .محمد سعيد الزهراني

تقرير اليوم األول
الثالثاء 2242/5/12هـ
________________________________________
 حضر المشاركون في الرحلة إلى مقر الملتقى في تمام الساعة  4:11صباحا ً من فجر
يوم الثالثاء وفي تمام الساعة  4:41استقلوا الباص للتوجه إلى مطار جدة الدولي.
 غادر المشاركون المطار في تمام الساعة  7:11صباحا ً ثم الوصول إلى مطار الوجه في
تمام الساعة  9:11صباحا ً.










بعد ذلك توجه الجميع إلى مقر اإلقامة المعد "منتجع شاطئ الرمال"  ،حيث بعد ذلك تم
توزيع المشاركون على الغرف ثم تناول طعام اإلفطار ثم أداء صالة الظهر والعصر جمعا ً
وقصراً.
بعد ذلك أخذ الجميع قسطا ً من الراحة حتى صالة العصر.
في تمام الساعة  5:11تم التوجه بصحبة قائد الباص األستاذ /عبد اللطيف البلوي إلى
الحي القديم بالوجه والذي يمتاز بالبيوت الشعبية واألثرية والتي مازالت تستخدم حتى
يومنا هذا السيما سكن للعمالة الوافدة .وكذلك مشاهدة شاطئ الوجه الجميل.
بعد ذلك التوجه إلى مسجد األمير فهد بن سلطان الذي تأسس في 2212/7/12هـ،
وذلك ألداء صالة المغرب والعشاء جمعا ً وقصراً.
ثم التوجه إلى مطعم المينا لألسماك لصاحبه سليم لتناول طعام العشاء الفاخر.
وبعد ذلك التوجه إلى المنتجع وقضاء وقتا ً ممتعا ً وهادئا ً على صوت أمواج البحر الجو
العليل حتى موعد النوم الساعة  21:11ليالً.

تقرير اليوم الثاني
األربعاء 2242/5/11هـ
_______________________________________
 بعد أداء صالة الفجر تناول الجميع طعام اإلفطار .
 في تمام الساعة  8:11انطلق الباص متوجها ً إلى (واحة بدا) والتي تقع على بعد
211كم شمال مدينة الوجه مروراً بحي الورود والكر وأبا القزاز.











حيث تجول الجميع بصحبة الشيخ-------------- /أبو سالمة على التالل األثرية ثم
المدرسة األولى القديمة ثم مزارع النخل حيث شوهد نخل الدوم بكثرة في تلك المزارع
وأخذ الصور التذكارية.
بعد ذلك العودة ظهراً متجهين إلى مطعم الدرة التركي بالوجه لتناول طعام الغداء الفاخر
وهو عبارة عن مشويات وإيدامات.
ثم العودة إلى المنتجع في تمام الساعة  1:41ثم أداء صالة الظهر والعصر جمعا ً وقصراً
ثم تناول الشاي وأخذ قسطا ً من الراحة.
ثم في تام الساعة  5:41توجه الباص إلى قلعة (الزريب) وهي قرية أثرية بناها األتراك
عام 2161هـ لتستخدم استراحة للحجاج في طريقهم إلى مكة المكرمة وكانت لخزن
موؤنهم وأمتعتهم وهي تقع شرق الوجه مابين ضبا وينبع.
وصل الباص للقلعة قبل المغرب بقليل حيث أخذت الصور التذكارية وشوهد اهتمام
الهيئة الوطنية للسياحة واآلثار بهذه القلعة الجميلة
حيث وضعت المواد البطحاء والبالط لترميم هذه القلعة لتجيهزها معلما ً أثريا ً في
المستقبل.
العودة إلى المنتجع وأداء صالة المغرب والعشاء جمعا ً وقصراً ثم تناول القهوة والشاي
بإعداد األستاذ سعود القرشي ثم اإلشراف على سير طبخ العشاء (سليق بلحم الحاشي)،
بإشراف األستاذ /أسامة بكر قاضي ومساعدوه.
في تمام الساعة  22:11تناول الجميع طعام العشاء اللذيذ ثم تناول الشاي وقضاء وقتا ً
ممتعا ً وهادئا ً على صوت أمواج البحر الجو العليل حتى موعد النوم الساعة  2:11ليالً.
تقرير اليوم الثالث
الخميس 2242/5/14هـ
_______________________________________







بعد أداء صالة الفجر تناول الجميع طعام اإلفطار.
في تمام الساعة  21:11انطلق الباص متوجها ً إلى ميناء الوجه
حيث القوارب البحرية السريعة التي تم ركوبها متجهين إلى جزيرة (ريخة) مروراً
بجزيتي (  -------و  ،) ---------فجزيرة ريخة تعد من أجمل الجزر في البحر
األحمر.
قضى الجميع وقتا ً جميعا ً بعضهم بالسباحة واآلخرون المشي والجلوس على الرمال
الذهبية.







ثم العودة الساعة  1:11متجهين إلى مطعم المينا لألسماك لتناول طعام الغذاء اللذيذ.
بعد ذلك العودة إلى المنتجع وأداء صالة الظهر والعصر جمعا ً وقصراً ثم أخذ قسطا ً من
الراحة والبعض توجهوا إلى شاطئ الوجه الجديد واستمتعوا بجماله.
ثم أداء صالة المغرب والعشاء جمعا ً وقصراً تناول الشاي والقهوة ثم اإلشراف على سير
طبخ العشاء (الرز البرياني بالدجاج البلدي) بإشراف األستاذ /أسامة بكر قاضي
ومساعدوه
في تمام الساعة  22:11ليالً تناول الجميع طعام العشاء اللذيذ ثم تناول الشاي وقضاء
وقتا ً ممتعا ً وهادئا ً على صوت أمواج البحر والجو العليل واالستمتاع بمشاهدة الثعابين
البحرية وهي تتراقص على طرف الشاطئ وذلك حتى موعد النوم الساعة  2:11ليالً.

تقرير اليوم الرابع
الجمعة 2242/5/12هـ
_______________________________________







بعد أداء صالة الفجر وتناول طعام اإلفطار.
في تمام الساعة  7:11غادر الجميع المنتجع متجهين إلى مطار الوجه.
اإلقالع من مطار الوجه الجميل في تمام الساعة  9:11إلى مطار جدة الدولي.
ثم التوجه إلى مكة المكرمة.
وفي تمام الساعة  21:11وصل الباص إلى مقر الملتقى بسالمة هللا وحفظه.
ثم التوجه ألداء صالة الجمعة.
آيبون تأئبون لربنا حامدون.

هذا وصلى هللا على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ً كثيراً.

