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 فرع الشؤون اإلسالمية بالمدينة المنورة يباشر تنفيذ خطته لموسم الحج 

 

 م واس 5102أغسطس  52هـ الموافق  0341ذو القعدة  01المدينة المنورة 

 

باشر فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بمنطقة المدينة المنورة تنفيذ خطته لموسم حج هذا 

 .العام, التي تضمنت تقديم جميع خدمات المساجد والجوامع التي يرتادها ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي

نورة الدكتور محمد األمين بن خطري في تصريح لوكالة األنباء السعودية أن الفرع وأوضح مدير عام الفرع بالمدينة الم

بدأ تنفيذ خطته لهذا العام بكافة إمكاناته وكامل طاقته البشرية ووجه اللجان العاملة بالموسم بالعمل على إبراز الجهود 

لخدمة بيوت اهلل  -حفظه اهلل  -آل سعود  المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

وأفاد أن الخطة تشمل التواجد على مدار الساعة في المساجد والجوامع التي يرتادها الحجاج والمعتمرون  .وراحة مرتاديها

وإرشادهم وتوعيتهم بكيفية أداء نسكهم على منهج السنة النبوية المطهرة وتجنب ما يفسد أداء فرائضهم, إلى جانب 

رد على االستفسارات والتساؤالت من خالل الدعاة والمشايخ المتواجدين في تلك المواقع أو عن طريق الهاتف المجاني ال

وبّين الدكتور الخطري أن الفرع وجه مؤسسات الصيانة والنظافة والتأكيد على تجهيز تلك الجوامع والمساجد  .المخصص

هزة التكييف واإلضاءة وتوفر المصاحف فيها, مؤكدًا أن الفرع ومنسوبيه التي يرتادها الحجاج والزوار من حيث الفرش وأج

 .جاهزين على مدار العام فيما يخدم بيوت اهلل ومرتاديها
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مكتب مكافحة التسول بالعاصمة المقدسة ينفذ خطته خالل شهر 

 هـ6341موسم الحج لعام 

 

 م واس 5102أغسطس  52هـ الموافق  0341ذو القعدة  01مكة المكرمة 

 

هـ, التي ترتكز على 0341أعّد مكتب مكافحة التسول بالعاصمة المقدسة خطته العامة خالل شهر موسم حج هذا العام 

التعاون مع اإلدارات الحكومية المشاركة في اللجنة الميدانية المشتركة لمكافحة الظواهر السلبية بالمنطقة المركزية, 

ة من عدة إدارات حكومية بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة وتعمل على وتعمل في نطاق هذه المنطقة , وهي مشكل

  .ساعة 53مدار الـ 

وأوضح مدير مكتب مكافحة التسول بالعاصمة المقدسة موسى المالكي أن المكتب يشارك بعدد من المراقبين 

من السيارات والسائقين االجتماعيين الذين يشاركون اللجان في عمليات القبض إضافة لدعم المكتب للجنة بعدد 

لمساعدة اللجنة على أداء دورها على الوجه المطلوب حيث تم التعاقد مع شركة ودعم اللجنة بعدد من )باصات( لهذا 

هـ, وذلك للحد من هذه الظاهرة التي ال تليق بقدسية 0341العام, وستكثف هذه الحمالت خالل موسم الحج لهذا العام 

وبين أن المكتب يعمل خارج المنطقة المركزية بلجنة برئاسة  .مفصلة للجهات المختصة مكة المكرمة والرفع بتقرير

شرطة العاصمة المقدسة وعضوية عدد من اإلدارات الحكومية, حيث دعم المكتب اللجنة بعدد من المراقبين االجتماعيين 

ب لدراسة حالتهم وبحثها اجتماعيًا للقبض على المتسولين السعوديين وغير السعوديين وإحالة السعوديين منهم للمكت

وتحويلها للجهات ذات العالقة كالضمان االجتماعي والجمعيات الخيرية, إضافة لدعم اللجنة بالسيارات والسائقين للقيام 

بعملها على الوجه المطلوب وتقوم هذه اللجنة بعملها على مدار العام وتشهد في موسم الحج تكثيف لحمالتها للقبض 

وأشار المالكي إلى أن المكتب يقوم بدراسة حاالت المتسولين السعوديين من الجنسيين والذين يقبض  .ولينعلى المتس

عليهم من قبل اللجان على مدار العام أو خالل موسم الحج سواء كانوا كبارًا أو صغارًا ودراسة حاالتهم وإجراء البحوث 

عهم وتقديم المساعدة لهم من خالل التعاون والتنسيق مع االجتماعية من قبل الباحثين االجتماعيين لمعرفة أوضا

 .الجهات الحكومية األخرى كالضمان االجتماعي ومركز التأهيل الشامل والجمعيات الخيرية ومكتب العمل

كما يستقبل المكتب حاالت الخادمات ممن تكون لهم قضايا خالفات مالية حتى يتم االنتهاء من تلك القضايا ويقوم 

تقديم الرعاية لهم والعمل على إنهاء إجراءاتهم عن طريق لجنة مكونة من إمارة منطقة مكة المكرمة وشرطة المكتب ب

العاصمة ومكتب مكافحة التسول بمكة عن طريق ممثلين لتلك الجهات كما تقوم اللجان بتسليم جميع الحاالت )من غير 

مها لمركز الخدمات العامة بالشميسي لتطبيق النظام السعوديين( التي يتم القبض عليها من قبل تلك اللجان بتسلي

 . بحقها
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 وزير الحج يتفقد مؤسستي حجاج تركيا وإيران
 

 
 م واس 5102أغسطس  52هـ الموافق  0341ذو القعدة  01مكة المكرمة 

 

تركيا ومسلمي  قام معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار, اليوم, بزيارة تفقدية لمؤسسة مطوفي حجاج

أوروبا وأمريكا وأستراليا, ومؤسسة مطوفي حجاج إيران, وذلك ضمن لقاءاته التحضيرية السنوية مع مجالس إدارات 

هـ, وذلك بعد 0341مؤسسات أرباب الطوائف, للتأكد من الجاهزية ومتابعة االستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 

 .التقديرية لجميع مؤسسات الطوافةاعتماد الخطط التشغيلية والميزانيات 

وجرى خالل الزيارة بحث االستعدادات والجاهزية لتنفيذ الخطط التشغيلية والميزانيات التقديرية التي تتناول برنامج 

استقبال ضيوف الرحمن من خالل مجموعات الخدمة الميدانية التي تأخذ مواقعها في مختلف أحياء مكة المكرمة 

 .الضيوف الرحمن والمجموعات السكنية

وأشار معالي وزير الحج إلى أن جوالته على مؤسسات أرباب الطوائف تهدف لرصد االستعدادات المبكرة لموسم حج هذا 

 .العام, والعمل على تالفي بعض السلبيات وتكريس اإليجابيات من أجل تقديم خدمات مميزة لضيوف الرحمن

الئع الحجاج في منافذ المملكة كافة, مؤكدًا أهمية العمل علي إعداد برامج وبين معاليه أن الوزارة تستقبل هذه األيام ط

للترحيب بالحجاج وحسن استقبالهم وتوديعهم ومعاملتهم المعاملة التي تعكس القيم العربية واإلسالمية األصيلة في 

لوا معهم أجمل الذكريات عن الضيافة من اللحظة التي يصلون فيها إلى المملكة العربية السعودية وحتى مغادرتهم ليحم

وأوضح معالي وزير الحج أن لقاءاته برؤساء مجالس إدارات مؤسسات أرباب الطوائف, تهدف لمناقشة  .إنسان هذا البلد

الخطط التشغيلية لهذه المؤسسات التي تتضمن العديد من البرامج واألهداف وآليات التنفيذ والمتابعة واإلشراف, وبحث 

التي تقدمها هذه المؤسسات لضيوف الرحمن, والمتعلقة بعمليات االستقبال والتفويج والنقل  سبل تطوير الخدمات

والتصعيد واإلسكان والتوعية وغيرها من الخدمات, في كل مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وجدة, 

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود,  واالرتقاء بمعدالت األداء وتجويده, وذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين

 .لتؤدى وفق أعلى المقاييس وبكل جودة -حفظهم اهلل  -وسمو ولي عهده األمين, وسمو ولي ولي العهد 
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وأشار معاليه إلى أن اللقاءات ركزت على إبداء اآلراء وبحث تطلعات كل مؤسسة ومقترحاتها لتطوير الخدمات التي 

وف الرحمن والوقوف على التحديات التي تواجهها, مؤكدًا جاهزية جميع القطاعات األهلية العاملة تتشرف بتقديمها لضي

تحت إشراف الوزارة للعمل في هذا الموسم, وأن االستعدادات لموسم حج هذا العام قد بدأت بعد االنتهاء من موسم حج 

كثير من االجتماعات المتتالية, تلتها لقاءات هـ, حيث تم تنظيم العديد من ورش العمل وعقد ال0342العام الماضي 

دولة, جرى خاللها بحث مختلف األمور الخاصة بترتيبات  52استمرت لثالثة أشهر مع مكاتب شؤون الحجاج في أكثر من 

يـذكر أن وزير الحج يستكمل زياراته التفقدية غدًا عبر المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج  .حجاجهم وقدومهم للمملكة

يا غير العربية والمؤسسة األهلية لمطوفي حجاج جنوب أسيا لتفقد سير الخدمات المقدمة ورقيها لمستوى حرص أفريق

واهتمام القيادة الرشيدة بضيوف بيت اهلل العتيق منذ وصولهم إلى الديار المقدسة حتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين 

  .غانمين

الحج لشؤون الحج ومدير عام فرع وزارة الحج بمكة المكرمة وعدد من  رافق معالي وزير الحج في زيارته وكيل وزارة

وتأتي زيارة معالي وزير الحج لمؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات, انطالقًا لتوجيهات  .المسؤولين بالوزارة

 -حفظهم اهلل  -ي ولي العهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد, وسمو ول

 .بتوفير أفضل الخدمات وكامل الرعاية والعناية بضيوف الرحمن

  



 

 
 

6 

 

 تقنية المدينة المنورة توقّع اتفاقية تعاون وتوظيف مع أدالء المنطقة

 

 5102 آب24 

 

هـ  0341ذو القعدة  10عام / تقنية المدينة المنورة توّقع اتفاقية تعاون وتوظيف مع أدالء المنطقة المدينة المنورة 

م واس وقّعت الكلية التقنية بالمدينة المنورة اليوم ,اتفاقية تعاون مع المؤسسة األهلية  5102أغسطس  53الموافق 

لألدالء بهدف توظيف مخرجات الكلية من المتدربين التقنيين للعمل في المؤسسة. وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة 

م توجهات المؤسسة الرئيسة االنفتاح على مؤسسات المجتمع المحلي والتركيز على حاتم بن جعفر بالي أن من أه

المنظمات التعليمية والتدريبية بالمنطقة ,عادًا الكلية التقنية من أقوى الجهات التي تطمح المؤسسة في التعامل معها 

ت الفنية واإلدارية , إضافة إلى أن مجال لحاجتها الماسة لسواعدها الشبابية في عدة مجاالت والتي منها التقنية والمجاال

التطوير والتدريب من المجاالت التي تهتم بها المؤسسة خاصة أن الميدانيين من منسوبي المؤسسة يتعاملون مع حجاج 

بيت اهلل الحرام زوار مدينة المصطفى صلى اهلل عليه وسلم الذين هم أكرم الضيوف على وجه البسيطة, مضيفًا أن 

خر بالقدرات التدريبية التي تتمناها العديد من المؤسسات والشركات. من جانبه بارك عميد الكلية المهندس الكلية تز

شاكر بن محمد سعيد الظاهري هذه االتفاقية الستهدافها أحد أبرز أدوار الكلية وهو مساعدة الخريجين على الحصول 

ابها لخدمة المجتمع بكل أطيافه , معتبرا المساهمة في على وظائف تتناسب مع مؤهالتهم مؤكدا أن الكلية مشرعة أبو

توظيف شباب من أهم التوجهات الوطنية التي تسهم في تحقيقا لتنمية االقتصادية لوطننا الغالي. وبين رئيس وحدة 

ب الخريجين بالكلية المهندس: محمود بن حسن زللي من جهته أن أهمية االتفاقية تكمن في العمل على استقطاب الشبا

السعودي لاللتحاق في برامج التوظيف الموسمية التقنية منها واإلدارية مشيرًا إلى أن االتفاقية تتضمن ثمانية مراحل 

 مقرونة شاملة لكل األدوار التي تكفل للخريجين الظفر بالوظائف الموسمية التي تطرحها المؤسسة في كل عام 

  .المؤسسة وسياسة تتوافق التي والمعنوية المادية المميزات بأفضل
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 تستقبل أول فوج من حجاج إندونيسيا بالورد وماء زمزم« األدالء»
 

 المدينة المنورة -عبدالرحيم الحدادي 

51/10/5102األربعاء   

 

استقبل حاتم بالي رئيس المؤسسة األهلية 

لألدالء وأعضاء المؤسسة المعنيون بأعمال الحج 

مطار مساء أمس بعثة حجاج إندونيسيا في 

األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة 

المنورة مع قدوم أول رحالت جمهورية حجاج 

إندونيسيا, يتقّدمهم رئيس بعثة الحج 

 . اإلندونيسية بالمدينة المنورة نصراهلل جسيم, وأعضاء البعثة المرافقة له

وكان في استقبال البعثة اإلندونيسية في مقر سكن الحجاج بفندق ماسة بستان عدد من مسؤولي المؤسسة األهلية 

لألدالء, ومكتب الزمازمة الموّحد بحضور حاتم بالي, وبعثة حجاج إندونيسيا, ومدير العالقات العامة واإلعالم بالمؤسسة 

بال أول أفواج الحجيج من جمهورية إندونيسيا برش الورود والمجسات األهلية لألدالء السيد كمال خليفة, حيث تم استق

 . المدينية ترحيًبا بالحجاج مع تقديم حبات التمر, وماء زمزم

حاجًّا قادمين ألداء فريضة الحج, وزيارة  321وأوضح الدكتور نصراهلل أن عدد الحجاج اإلندونيسيين على هذه الرحلة بلغ 

ى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم, منّوًها بالخدمات الجليلة التي توفرها حكومة خادم المسجد النبوي, والسالم عل

الحرمين الشريفين من خالل المشروعات والخدمات التي تقدمها لخدمة الحجاج, والتي تعكس اهتمام هذا البلد بحجاج 

بة, والمؤسسات, والهيئات المتخصصة في خدمة بيت اهلل, وزّوار المدينة المنورة بتوفير التجهيزات الالزمة, والدور المناس

 .الحجاج
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 حملة لتوعية الحجاج بطبي الدمام
 

 

 

 الدمام -عبداهلل الزهراني 

 51/10/5102األربعاء 

 

تنطلق اليوم األربعاء فعاليات الحملة التوعوية للحجاج الراغبين في أداء مناسك الحج بمجمع الدمام الطبي, وتستمر 

مدير المجمع الدكتور عصام الخرساني أن الحملة تستهدف منسوبي المجمع والمراجعين الراغبين في أداء يومين. وأكد 

مناسك الحج, وذلك في بهو المجّمع, وسيتم توعية الحجاج بأهمية المحافظة على مستويات السكر في الدمام للمصابين 

ل الغذاء الصحي, وتجّنب األغذية المكشوفة, إضافة بداء السكري, والوقاية من اإلصابة بضربات الشمس, وأهمية تناو

 .إلى التركيز على أهمية النظافة الشخصية للحجاج لتجّنب انتقال العدوى باألمراض
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تسليم المخيمات «: الحج»الجريسي: استقلت لظروف عملية.. و
 بمشعر عرفات للشركات

 

 

 

 مكة المكرمة -إبراهيم جبريل 

 51/10/5102األربعاء 

 

أن استقالته من منصبه « المدينة«أكد نائب رئيس المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل عبدالمجيد الجريسي لـ

عائدة لظروفه العملية مؤكًدا أنه ليس هناك أي خالف مع وزارة الحج والعالقة مع الوزارة عالقة توافقيه, مؤكًدا أنه يدعم 

 ..التطوير وكل الخطوات التي تتخذها الوزارة

( شركة من شركات الحج إلى مراجعة لجنة توزيع المخيمات بمشعر عرفات 00من جهة ثانية سلمت وزارة الحج أمس)

 .الستالم مواقع مخيماتها والعمل على تجهيزها وفقا الشتراطات الدفاع المدني وقبل الموسم بوقت كاف

الوزارة ماضية في تسليم المواقع لكل الشركات وبين المدير العام لإلدارة العامة لحجا ج الداخل فايز البركاتي أن 

المرخصة, الى ذلك شددت وزارة الحج على جميع شركات ومؤسسات حجاج الداخل التأكد من جاهزية مواقعها في مشروع 

الخيام المقاومة للحريق وجاء في تعميم عاجل من اإلدارة العامة لشؤون حجاج الداخل أنه تم االتفاق بين وزارة الحج 

ارة المالية )مشروع إسكان الحجاج بمنى( ومؤسسات الطوافة األهلية وشركات ومؤسسات حجاج الداخل على تسليم ووز

المخيمات مكتملة الصيانة بكافة الخدمات وخاصة التكييف واالنتهاء من غسيل الخيام وتجهيز المطابخ وتشغيل المولدات 

 .والتأكد من سالمة التمديدات والطاقة الكهربائية
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 طيب لـ "المدينة": مراجعة وتحديث االشتراطات الصحية للحج
 

 

 جدة -أحمد الجهني 

 51/10/5102األربعاء 

 

أنه يجري العمل اآلن على مراجعة  أكدت الدكتورة تمارا طيب قائد فريق التصدي بمركز القيادة والتحكم بوزارة الصحه

 .هـ باللغتين العربية واإلنجليزية0341وتحديث وإصدار االشتراطات الصحية للحج والعمرة لعام 

كما يجري باستمرار متابعة التقارير العالمية واألوضاع الوبائية لألمراض بصورة عامة في العالم واتخاذ ما يلزم حيالها 

بالمملكة. وتم التنسيق مع الجهات الرسمية األخرى العاملة في الحج لتطعيم منسوبيهم المكلفين بالعمل باللقاحات 

للعمل ببرنامج الصحة ومنافذ الدخول المختلفة -الداعمة واألساسية -الضرورية ومتابعة استكمال القوى العاملة 

من سكان منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة بلقاح الحمى المخية الشوكية  10304بالمملكة. كما تم تطعيم عدد 

حة ( شخص وجاٍر إكمال اعمال مكاف025512111ليصل مجموع من تم تطعيمهم خالل السنوات الخمس الماضية )

النواقل بمكة والمدينة المنورة وجدة فيما تم تنفيذ زيارات إشرافيه داعمة لمراكز المراقبة الصحية بمطار األمير محمد 

بن عبدالعزيز بالمدينة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة ومنفذ الوديعة بنجران إضافة إلى متابعة اإلجراءات الوقائية خالل 

( معتمًرا بلقاح شلل األطفال 2352100معتمًرا وكذلك تطعيم ) 0252100ئي لـ موسم العمرة وإعطاء العالج الوقا

الفموي وتجدد اإلحصائيات بصفة يومية. وأوضحت الدكتورة تمارا طيب بأنه سيتم استكمال تدريب العاملين ببرنامج 

حج. وعن ماهية اللقحات هـ والعاملين بمنافذ الدخول والمستشفيات المتواجدة بمناطق ال0341الصحة العامة لحج عام 

التي توفرها الوزارة للقادمين بين الدكتورة تمارا بأنه يتم اعطاؤهم اللقاحات التالية : لقاح اإلنفلونزا, شلل األطفال, 

 .اللقاح الرباعي للحمى المخية الشوكية, كما يتم تأمين العالج الوقائي للحمى المخية الشوكية
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 لحج يتأهب للموسم الجديدفريق النقل الترددي بوزارة ا
 

 
جدة -المدينة   

51/10/5102األربعاء   

 

يعقد فريق متابعة نقل حجاج تركيا ومسلمي 

أوروبا وأمريكا واستراليا بوزارة الحج عدة اجتماعات 

تحضيرية استعدادا لموسم الحج هذا العام, ووضع 

األجندة ورسم الخطط التشغيلية لقيادة عملية 

للموسم الحالي, حيث اجتمع الفريق النقل الترددي 

بممثلي تحالف شركات النقل وممثلي النقابة العامة للسيارات, كما التقى بمسؤولي النقل في مؤسسة حجاج تركيا, حيث 

 .أثريت تلك االجتماعات ببعض ورش العمل المشتركة

الوزارة للنقل والمشروعات االجتماع وفي نفس السياق ترأس الدكتور عبداللطيف بخاري الرئيس التنفيذي بمكتب وكيل 

االول للفريق يوم السبت الماضي بحضور المساعد التنفيذي, ومساعد الرئيس للتخطيط, ومساعد الرئيس للمتابعة, 

ومدير المتابعة موسى معافا, ونائبه أيمن عبدالرحيم بانجو ومشرفي المتابعة. وقد حث الدكتور عبداللطيف أعضاء 

هد في خدمة ضيوف الرحمن, كما تم وضع المحاور األساسية للعمل وهي االشراف والمتابعة الفريق على بذل الج

والتوجيه. وتتطرق االجتماع لطرح المستجدات في العمل أهمها تكوين ما يسمى بتحالف شركات النقل للعمل ضمن 

. ومن جانبه طرح مدير المتابعة المنظومة تحت ادارة واحدة وفريق عمل واحد, معتبرها من ابرز بوادر التطور والنجاح

موسى معافا التصور المبدئي للخطة التشغيلية ومناقشة بعض االيجابيات والسلبيات في الموسم الماضي, كما سلط 

أيمن بانجو الضوء على المشاكل التي واجهت الفريق من قبل المشغل ومكاتب الخدمة الميدانية والتي تعد عراقيل في 

عمل مذكرة بذلك, ومن ثم تقديمها لمكتب الوكيل لمناقشتها واصدار قرارات مناسبة لها, كما  طريق نجاح العمل, وتم

 .أشار عبدالرحيم الى بعض صور التميز لبعض رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية في تذليل الصعاب لخدمة ضيوف الرحمن
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 أمير نجران يدعو لتكامل الجهود لخدمة ضيوف الرحمن
 

 

 

 نجران -واس 

 51/10/5102األربعاء 

 

على أهمية التكامل بين جميع الجهات في  أكد صاحب السمو األمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران,

تنفيذ المهام, والعمل بروح الفريق الواحد بما يحقق شرف أداء الواجب تجاه ضيوف الرحمن, داعًيا المولى أن يكلل جهود 

شريفين بالنجاح والتوفيق, وأن يحفظ حجاج بيته الحرام, ويعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين حكومة خادم الحرمين ال

 .فائزين بمرضاته ومغفرته

ونوه سموه بالعناية الكريمة والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن, وتهيئة سبل الراحة 

 .فريضة الحج بكل يسر وسهولة, في أجواء إيمانية مفعمة باألمن والسالمةوالطمأنينة لهم, وتوفير ما يمكنهم من أداء 

وقال في مستهل ترؤسه اجتماع لجنة الحج في منطقة نجران في مكتبه باإلمارة أمس: إن خادم الحرمين الشريفين 

ب علينا العمل على لم يدخر جهدا لخدمة اإلسالم والمسلمين, فالواج -حفظه اهلل-الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

تحقيق تطلعاته السامية تجاه ضيوف الرحمن, في ظل اإلشراف المباشر والمتابعة المستمرة من قبل نائب خادم الحرمين 

, وذلك -حفظه اهلل-الشريفين رئيس لجنة الحج العليا صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز 

حية والخدمية العاملة في الحج, والعمل على تذليل جميع الصعاب التي قد تواجه بمضاعفة جهود الجهات األمنية والص

 .بعضهم, سواء في منفذ الوديعة البري, أو المراكز الدائمة والمؤقتة داخل منطقة نجران
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 ألف سائق لخدمة الحجاج هذا العام 61جهات حكومية تهيئ  7

 

 محمد حميدان -جدة 

 

حكومية وخدمية عملها في توعية باشرت سبع جهات     

ألف سائق للعمل في نقل الحجاج خالل  05وتهيئة 

هـ, وذلك عبر برامج تهدف إلى 0341موسم هذا العام 

تنبيه السائقين بأخطار المخدرات والسموم على الفرد 

وتأثيرها على تنفيذ الخدمة والتسبب في وقوع الحوادث, 

 .مع التركيز على التعريف بنظام ساهرإضافة إلى شرح نظم الطرق ونظام السير 

وأوضح األمين العام لهيئة النقابة العامة للسيارات المتحدث الرسمي مروان زبيدي لـ"الرياض" أن الدورة تستهدف توعية 

السائقين باألنظمة والتعليمات المتعلقة بتنظيم النقل لضمان سالمة ضيوف الرحمن بمشاركة سبع جهات حكومية هي 

لعامة للنقل في وزارة الحج يمثلها م. عبدالملك قربان, وأمن الطرق يمثلها العقيد عباس السهلي وإدارة مرور اإلدارة ا

العاصمة المقدسة يمثلها المقدم ممدوح الحازمي والمقدم عبدالعزيز الربيعي وإدارة السموم في وزارة الصحة يمثلها د. 

د الحريبي, والهيئة التنسيقية ألرباب الطوائف يمثلها م. عبدالرحيم محمد مريعاني, وإدارة التوعية الدينية الشيخ أحم

 .عمر ومسؤولو النقابة العامة للسيارات

وكشف زبيدي تولي إدارة مرور العاصمة المقدسة عملية شرح مفصل ومستفيض حول نظام "ساهر" وأنظمة المرور 

أثناء القيادة والغرامات المالية, فيما تتولى كل جهة  المطبقة على سيارات نقل الحجاج, لتوعية السائق بأنظمة السالمة

من الجهات المشاركة لتوعية السائق بأسباب حوادث المركبات على الطرق, وكذلك توعيتهم في حال حدوث كوارث 

وسيول وحوادث حريق, والتدريب على كيفية التعامل معه وطرق اإلطفاء, كما تشمل الدورة تعريفهم بالقيادة اآلمنة 

حافالت على الطرق, وطرق التعامل مع الحوادث والتعامل مع المصابين, مبيًنا أن الدورة تتضمن شرحًا وافيًا عن خطر لل

التجمعات والمشاغبات التي قد تحدث من السائقين "خصوًصا المستقدمين للعمل الموسمي", وستلقي الدورة الضوء على 

لشغب, سواء في ما بينهم أو في مقار الشركات وأصحاب الحافالت, العقوبات الصارمة في حال عمل تجمعات أو إثارة ا

وسيتم استخدام اللوحات والملصقات اإلرشادية والكتيبات والتي يتم توزيعها على السائقين, وفي أماكن العمل, 

 .والسكن, والمطعم والتي تصل إلى أكثر من ثالثين ألف مطبوعة وكتيب وملصق
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 ..متنوعة وخدمات مستحدثة أكملوا استعدادهم ببرامج

 مؤسسات الطوافة: الحجاج ضيوف أعزاء وخدمتهم واجب يعتز به كل مسؤول ومواطن

 

 جمعان الكناني -مكة المكرمة , تقرير

 

أكد عدد من المطوفين استعدادهم الستقبال أعمال     

الحج, وفق منظومة وآلية تنفذ من خالل خطط تشغيلية 

العمل عليها وتطبيقها  وضعوها منذ وقت مبكر, ويتم

بكل دقة, كي تحقق األهداف والنتائج المرجوة منهم, 

مبينين أن مؤسساتهم تقدم في كل عام خدمات إضافية مستحدثة في خدمة ضيوف الرحمن, وتفّعل اإليجابيات 

 .المتحققة في المواسم الماضية

التي تم االنتهاء منها في المشاعر المقدسة وعبروا خالل حديثهم ل "الرياض" عن رؤيتهم للمشروعات القائمة أو 

والمنطقة المركزية حول المسجد الحرام أو التي تنفذ في المدينة المنورة, ومدى ما تقدمه تلك المشروعات من إضافات 

عملية لهم في تسهيل مهام أداء أعمال الحج للجهات العاملة في الحج بوجه عام ومؤسسات الطوافة على وجه 

وأوضح الكاتب المختص في شؤون الحج وخدمات الحجاج والمطوف أحمد  تعليمات لتنظيم أعمال الحج دليل .الخصوص

صالح حلبي, أنه البد من اإلشارة إلى ما تقوم به وزارة الحج كجهة إشرافية على أعمال مؤسسات الطوافة, ففي كل عام 

الحج, والتي تتناول شرحًا كاماًل لحقوق الحاج تصدر الوزارة تعليمات لتنظيم أعمال الحج تعرف اصطالحًا بتعليمات 

وواجبات مؤسسات الطوافة, وغيرها من مؤسسات أرباب الطوائف, كالمؤسسة األهلية لألدالء, ومكتب الزمازمة الموحد, 

ومكتب الوكالء الموحد, وشركات النقل الجوي, وحافالت نقل الحجاج, وتوضح هذه التعليمات للحاج ما له من حقوق, وما 

ويضيف حلبي: أن البعض ينظر  .على مؤسسات الطوافة من واجبات, منذ وصوله ألراضي المملكة وحتى مغادرته لها

لهذه التعليمات كإجراء روتيني تقوم به الوزارة, لكن الواقع يؤكد عكس ذلك, فالتعليمات تشمل أيضًا المبالغ المالية التي 

بين المدن "جدة, مكة المكرمة, المدينة المنورة, مطار األمير محمد بن  ينبغي على الحاج دفعها كأجرة النقل بالحافالت

عبدالعزيز", وأجرة النقل للمشاعر المقدسة, إضافة ألجرة مخيمات عرفات ومنى, وتلتزم مؤسسات الطوافة بتنفيذ 

قّدمة من مؤسسات التعليمات والضوابط واللوائح المنظمة ألعمال الحج التي تصدرها, ومن بينها أجور الخدمات الُم

وفقًا للتعليمات الصادرة, فإنه ال يحق لمؤسسات الطوافة  .الطوافة لحجاج بيت اهلل الحرام القادمين من خارج المملكة

تأمين السكن للحجاج بمكة المكرمة, لكنها تكلف باإلشراف عليه ومراقبة مستوى النظافة وتوفر المياه وماء زمزم 

هذه األعمال وإن كانت تشكل أعباء مالية على المؤسسات, فإن المؤسسات تعتبرها واجبًا, والحراسات األمنية بها, ومثل 

  .ولن تتخاذل عن تنفيذ أي مطلب

  خدمة الحجاج واجب يعتز به الجميع

ويواصل الكاتب الحلبي حديثه قائاًل: قبل أن تسعى مؤسسات الطوافة لتشكيل مكاتب ومجموعات الخدمات الميدانية, 

ى إلعداد وتأهيل الكوادر البشرية لها من خالل إشراك منتسبيها في الدورات التدريبية التي تنظمها وزارة الحج فإنها تسع
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عبر مركز تدريب العاملين في الحج والعمرة, وتحرص مؤسسات الطوافة على كل ما يتصل بتراث وأصالة وعراقة 

ت الميدانية, وهو ما يؤكد أن منظومة الطوافة خدمات المهنة, وهذا ما نلحظه من خالل مقار مكاتب ومجموعات الخدما

 .متتالية ومتتابعة وتشكل نسيجًا كاماًل من الخدمات للحجاج

ويشير الحلبي إلى أنه ومن خالل متابعاته ألنشطة وزارة الحج ومؤسسات الطواف, فإن أبرز المستجدات لموسم حج هذا 

م اإللكترونية بأعمال المؤسسات, وتكثيف برامج المتابعة والخدمات, العام والتي سيلمسها الحاج بإذن اهلل, تطور النظ

إضافة إلى توفير آليات لضمان وصول الخدمات للحجاج بشكل جيد, وتفعيل الخدمات الصحية والتوعوية واإلرشاد, فضاًل 

 .ق عمل ميدانيةعن بروز نظام جديد للتفويج مرتبط بعدة مراحل, ويعتمد على آليات تقنية عالية الجودة, عبر فر

وحول البرامج المعدة الستقبال الحجاج, بين الحلبي أن جميع مؤسسات الطوافة تحرص على أن تكون برامج استقبالها 

محملة برسائل تؤكد للحجاج أنهم ضيوف أعزاء, وأن خدمتهم واجب يعتز به كل مسؤول ومواطن بالمملكة, حيث سيتم 

استقبال الحجاج بمقار سكنهم, وهو ما يعني أن حافالت نقل الحجاج سيكون في موسم حج هذا العام تطبيق نظام 

توجهها مباشرة لمقار السكن الحجاج, دون الحاجة للتوجه لمقر المكتب أو المجموعة, وتعد هذه الخطوة واحدة من أبرز 

 .الخطوات التي ستنفذها وزارة الحج لضمان راحة ضيوف الرحمن

 ل الحجاجاكتمال االستعدادات الستقبا

بدوره, قال المطوف أمين بن عادل حافظ من مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية, أنهم أكملوا استعدادهم الستقبال 

حجاج بيت اهلل الحرام وتقديم أفضل الخدمات؛ ليتمكنوا من أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة والعودة إلى أوطانهم 

خلق حلقات تواصل واتصال بين رئيس وأعضاء مجموعة الخدمة والحجاج,  سالمين وغانمين, مضيفًا أنه يتم العمل على

ولفت إلى استقبال الحجاج بمياه زمزم باستخدام "الدورق والطاسة", كتعبير  .إلشعارهم بأنهم داخل وطنهم وبين ذويهم

خاص مؤهلون على استمرار المطوفين في الحفاظ على تراث آبائهم وأجدادهم, فيما يقوم على عملية السقيا أش

 .يرتدون الزي التقليدي للزمازمة, لتكون أولى قطرات المياه التي يشربها الحاج من مياه زمزم

وأشاد حافظ بالمشروعات التنموية التي تنفذ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة, ومدى ما تضفيه من إضافة 

سلمين كافة يشعرون بالفخر واالعتزاز ومساعدة لهم في تسهيل مهام عملهم في خدمة الحجاج, مؤكدين أن الم

بمشروع توسعة الحرم المكي ومنشأة الجمرات ومشروع قطار المشاعر, وهو امتداد للمشروعات الكبرى التي اعتمدتها 

حكومة خادم الحرمين الشريفين في المشاعر المقدسة, التي تهدف إلى تيسير الحج على ضيوف الرحمن, منذ قدومهم 

من ناحيته, قال المطوف طارق محمدو علوي من موسسة حجاج  .سة حتى مغادرتهم إلى بلدانهمإلى المشاعر المقد

الدول اإلفريقية غير العربية, أنهم أنهوا كافة استعدادهم الستقبال ضيوف بيت اهلل الحرام, حيث يتم استقبال الحجاج 

ث يشعرهم ذلك بأنهم في وطنهم بين عند وصولهم للعاصمة المقدسة بماء زمزم والورد وتقديم الضيافة لهم, حي

 .أهلهم وذويهم, مشيرًا إلى أن المكاتب ومؤسسات الطوافة تتنافس في تقديم البرامج المنوعة لدى استقبال الحجاج

وأضاف علوي بأن المؤسسات توفر للحجاج السكن المناسب, ويتم تقديم لهم أفضل الخدمات من السكن واإلعاشة منذ 

م إلى أوطانهم, بعد أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة, وذلك في ظل الخدمات الجليلة وصولهم وحتى مغادرته

, ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل -حفظه اهلل-والمشروعات العمالقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين 

 .راحة وطمأنية وأمن وأمان
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 تطبيق الخطط التشغيلية

 

 ))المدينة المنورة سامي المغامسي

 م 19:53:16    25/08/2015

 

وجه وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار, 

بتطبيق مشروع الخطط التشغيلية ألول مرة في 

أعمال موسم حج هذا العام لضمان تحسين 

خدمات الوزارة من خالل أجهزتها التنفيذية 

المتمثلة في فروع مكة المكرمة والمدينة المنورة 

وجدة. وأوضح مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة 

لمنورة محمد بن عبدالرحمن البجياوي, أن هذا المشروع يعزز تحقيق األهداف ويحقق نتائج أفضل بجودة المدينة ا

برنامج عمل تخصصيا في تنفيذ الخدمات  00وإتقان, مضيفا: تضمنت خطط التشغيل سبعة أهداف رئيسية تحققها 

ية لكل أعمال ومسؤوليات الفرع على مدار ومن أبرزها برنامج اإلشراف والقيادة ويهدف لتوفير مرجعية إشرافية توجيه

الساعة طوال موسم الحج, برنامج مراكز االستقبال والمغادرة ومراقبة التفويج, برنامج شؤون اإلسكان ومكاتب شؤون 

الحجاج والشركات السياحية, برنامج لجان المراقبة والمتابعة, برنامج خدمات الحجاج, برنامج الطوارئ والسالمة, برنامج 

شؤون اإلدارية والمالية.. برنامج وحدة المعلومات والدراسات والتقارير, برنامج شؤون األدالء والوكالء برنامج وحدة ال

العالقات العامة, برنامج هيئة الحصر والتوزيع, برنامج تدريب العاملين, برنامج الترحيب بالحجاج في منافذ القدوم 

شفت التقارير اإلحصائية الصادرة من وزارة الحج أن عدد حجاج الخارج حتى والمغادرة ومراكز الخدمات. من جانب آخر, ك

في نفس توقيت العام الماضي, وبلغ عدد القادمين عبر مطار الملك  010144حاجا مقابل  053520نهاية أمس األول 

 .حاجا 014205بينما القادمون عبر مطار األمير محمد بالمدينة  50010عبدالعزيز بجدة 
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 خارج المشاعر« المؤكدة»وحجر « كورونا»مختبرات لـ 3

 بال أمراض وبائية« الحج»منصة صحية إلعالن  14

 

 م ) 19:53:17    25/08/2015 محمد داوود )جدة

 

هـ خاليا من األمراض الوبائية, 0341اتخذت وزارة الصحة كافة التدابير الوقائية واالحترازية إلعالن موسم حج هذا العام 

منصة ومنظومة صحية تتضمن نشر المستشفيات والمراكز الصحية في المشاعر المقدسة وأماكن  03خالل وذلك من 

توافد الحجاج, وتنفيذ سلسلة من التجارب الفرضية في كيفية التعامل مع مرضى األمراض المعدية وتحديدا كورونا, 

لين في القطاع الصحي سواء من األطباء أو وتدريب جميع الكوادر الصحية على خطط الطوارئ في الحج, وتوعية العام

تمريض أو ممارسين صحيين من مختلف التخصصات عن األمراض الشائعة في الحج, وكيفية التعامل معها من ناحية 

عدد من مسؤولي الصحة على جاهزية المرافق الصحية لخدمة ضيوف « عكاظ»وأكد لـ .التشخيص, واإلجراءات الوقائية

 (.اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة تمنع وفادة أي أمراض وبائية أو معدية )ال سمح اهللالرحمن, مؤكدين أن 

 اإلجراءات الوقائية

أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة, رئيس مركز القيادة والتحكم الدكتور عبدالعزيز بن سعيد, أن المملكة اكتسبت 

وخصوصا في المجال الصحي, وفي هذا العام اتخذت المزيد من اإلجراءات خبرة كبيرة في التعامل مع ضيوف الرحمن 

الوقائية واالحترازات التي من شأنها منع وفادة أي أمراض معدية من الخارج, باإلضافة إلى تحديث بنود االشتراطات 

ات الالزمة, بجانب الصحية وتعميمها على جميع سفارات المملكة للتأكد من أن جميع ضيوف الرحمن قد أخذوا التطعيم

 .جاهزية المنافذ والمستشفيات في التعامل مع أي حاالت اشتباه )ال سمح اهلل( إن وجدت

منصة صحية تتبع مركز القيادة والتحكم, تختص كل واحدة منها بالتعامل مع موضوع محدد وتعمل  03ولفت إلى وجود 

 .ب المركزي لعمل مركز القيادة والتحكمجميعها تحت إشراف وتنسيق منصة برج المراقبة التي تشكل العص

هذا العام في الحج وخصوصا بعد تسجيل إصابات عديدة في الرياض, « كورونا»وشدد أن الجهود التي اتخذت لمواجهة 

من جانبه, أكد وكيل الصحة المساعد  حاالت االشتباه .جهود كبيرة وكفيلة بالحد من تسجيل إصابات خالل األيام المقبلة

وقائية الدكتور عبداهلل عسيري أنه تم تجهيز المنشآت الصحية داخل المشاعر المقدسة لالستجابة ألي حالة للصحة ال

التهاب رئوي يتم تسجيلها على أنها حالة اشتباه بـ)كورونا( وتبلغ بها الصحة العامة, باإلضافة إلى وجود إجراء لنقل 

ة مختبرات داخل المشاعر ومختبر رابع بالمدينة المنورة, وكذلك العينات والفحص داخل المشاعر, حيث جهزت الوزارة ثالث

وجود آلية للتعامل مع الحاالت المشتبه بها بحيث جهزت الوزارة في جميع المستشفيات غرفا للعزل, وإذا تأكد وجود حالة 

أفاد أن هناك إجراءات و .يتم نقلها إلى خارج المشاعر على الفور إلى المحجر الصحي المجهز لهذه الحاالت بمدينة جدة

تطبقها الوزارة اشتملت على منع الحاالت األولية التي لها ارتباط بالجمال ومنعها من الدخول إلى المناطق المحيطة 

باألماكن المقدسة, وكذلك األماكن المحيطة بالحرم النبوي, وهذا يحمي من رصد حاالت لها عالقة بالجمال, أما الحاالت 

ها عالقة بمن يتم إصابتهم بالفيروس بحيث يتم تسجيلهم بقوائم للمخالطين, وتتم متابعتهم الثانوية فهي التي ل
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لفترة أسبوعين حتى آخر تعرض بحيث يتم التنسيق مع المسؤولين بمنعهم من دخول مناطق الحج, ضمانا لعدم انتقال 

 .العدوى بين الحجيج

مبارك عسيري على أهمية التطعيم ضد اإلنفلونزا الموسمية وشدد مدير صحة جدة الدكتور  التطعيم ضد اإلنفلونزا

لجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج أو من العاملين في خدمة ضيوف الرحمن, وأكد أن إدارته 

لك وفرت هذه اللقاحات بأعداد كبيرة وكافية في جميع المراكز الصحية بجدة ومراكز المراقبة الصحية بمطار الم

وبين خالل تدشينه حملة تطعيم منسوبي الصحة العاملين في الحج أن التطعيم ضد  .عبدالعزيز وميناء جدة اإلسالمي

اإلنفلونزا الموسمية خالل مواسم الحج يقي من مخاطر العدوى بأمراض اإلنفلونزا الموسمية مما يسهم في المحافظة 

 .ى بمثل هذه األمراضعلى صحة وسالمة الحجيج وخلو موسم الحج من أي عدو

  



 

 
 

19 

 
 

 إلزام مالك مبنى بتوفير التكييف

 

 

 )خالد الجابري )المدينة المنورة

 م 19:53:17    25/08/2015 

 

ألزم فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة مالك 

مبنى للحجاج بتغيير المكيفات القديمة 

وبرادات المياه واستبدالها بجديدة, بعد أن 

تقدم عدد من الحجاج بشكوى للمؤسسة 

رة األهلية لألدالء وفرع الوزارة من سوء التكييف وأجهزة تبريد المياه في مقر سكنهم بالمدينة المنورة, وعند مباش

مدير الفرع محمد « عكاظ»الموقع بتم إلزام المتعهد وصاحب السكن بتوفير مكيفات جديده وتركيبها فورا. وأوضح لـ 

البيجاوي أنه على الفور تم تعميد فرع وزارة الحج لمؤسسة اإلدالء بتأمين أجهزة التكييف وثالجات التبريد ومياه الشرب 

 .ون في راحة الحجاج وخدمتهم على أكمل وجهخالل ساعتين, مؤكدا أنه لن يسمح بأي تها
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 ضبط مكاتب حمالت حج مخالفة

 

م 00:24:05    52/10/5102محمد الجاسر )بريدة(   

 

أطاح فرع وزارة التجارة بالقصيم, بمكاتب حمالت حج متجاوزة تمارس أنشطة أخرى في عنيزة والبكيرية ومعاقبتها وفق 

 .األنظمة المتبعة

المهندس منصور الضبعان أنه تم ضبط هذه المكاتب خالل جولة تفتيشية على مؤسسات وشركات  وأكد مدير الفرع

الحج والعمرة في المنطقة, مبينا أن دورهم يقتصر على مراقبة السجالت التجارية, فيما يخص حمالت الحج والعمرة, 

زارة الحج تنفذ متابعة دورية وتتخذ والتأكد من سريان السجل, وممارسة النشاط دون نشاطات أخرى, الفتا إلى أن و

 .إجراءات للتسهيل على الحجاج والمعتمرين
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 أمن الحج واجب شرعي

 م 00:24:05    52/10/5102عبدالعزيز الربيعي )مكة المكرمة( 

أكد مسؤوالن في منطقة مكة المكرمة أن الحملة التي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة 

المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل, ساهمت خالل السنوات الماضية في الحد 

من السلوكيات الخاطئة التي كان يمارسها بعض الحجاج من داخل وخارج المملكة, ومن أبرزها ظاهرة االفتراش في 

 .مام الجهات المختصة وحركة الحجاجالطرقات وفي العديد من المواقع مشكلين عائقا كبيرا أ

وقال الدكتور عبداهلل الشريف المشرف على كرسي الملك سلمان لدراسات تاريخ مكة المكرمة: األصل في الحج أنه 

الركن الخامس في اإلسالم, وهو عبادة يلتزم فيها المسلم بآداب الدين وأحكام الملة, ومن أحكام هذه الشعيرة )ال رفث 

جدال( بل إن الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم أعلن في حجة الوداع ألمة اإلسالم حرمة دمائهم وال فسوق وال 

وأموالهم وأعراضهم والتأكيد على حرمة مكة المكرمة, فمن واجب المسلمين وحجاج بيت اهلل الحرام أن يعظموا حرمة 

م الحج وفق أخالق اإلسالم الداعية إلى التراحم بيت اهلل الحرام وأن يحفظوا أمن البلد األمين وأن يتعاملوا في موس

وأضاف: إذا كان  .والتعاون وأن تصبغ شعيرة الحج بصبغتها الدينية الروحانية بعيدا عن المخالفات والتجاوزات والشعارات

األمن مسؤولية الجميع حسب أحكام الملة فمن باب أولى أن يستشعر الناس هذه المسؤولية من خالل موسم الحج 

حفظوا أمن البيت, والحرم, والمشاعر, ليؤدي حجاج بيت اهلل الحرام حجهم في أمن ويسر, وإذا كان الحج عبادة فهو في

سلوك حضاري ألن الحضارة اإلسالمية تستمد مبادئها وأخالقها من تعاليم الدين اإلسالمي السمحة, وأن من أدب 

الدين المعاملة وتفاضل الناس بأخالقهم, لذلك يجب عليهم أن السلوكيات الحضارية التي يؤكدها اإلسالم ويدعو لها أن 

يحسنوا التعامل من خالل التمسك بما يليق بالمسلم من حب وتعاون وتكافل وبر, وأن من أوجب السلوكيات الحفاظ على 

سان التعامل المكتسبات والمشاريع التي وفرتها حكومتنا الرشيدة لخدمة المواطن والمقيم وحجاج بيت اهلل الحرام وإح

معها, ومن أهم الواجبات على المواطن السعودي وخاصة أهالي مكة المكرمة أن يكونوا أنموذجا يقتدى به في كافة 

بدوره, أكد الدكتور رأفت بدر رئيس مجلس إدارة  .تعامالتهم وسلوكياتهم وهذا ما عهدناه عليهم في كافة األوقات

تي تبناها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا أن الحملة ال

طوال السنوات الماضية, حققت نتائج إيجابية كبيرة ويتطلع الجميع أن يكون هناك وعي بين الحجاج قبل الوصول إلى 

يادتنا الرشيدة المشاعر المقدسة, وأن يعلم المواطنون والمقيمون أن التقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من ق

والجهات ذات االختصاص ما وضعت إال في صالحهم, والمستعرض لحملة )الحج عبادة وسلوك حضاري( يلمس كثيرا أنها 

أوجدت نوعا من الوعي بين مختلف شرائح فئات المجتمع مواطنين ومقيمين وقادمين من خارج البالد, وهذا ما لمسناه 

بت تنفيذ الحملة, حيث أصبح الجميع يفكرون في كيفية الحصول على التصريح من تعاون في السنوات الماضية التي أعق

قبل التفكير في الحج وانعكس ذلك إيجابا بانحسار االفتراش واختفاء الكثير من السلوكيات والمخالفات التي نتطلع 

 .الختفائها تماما من أجل راحة الجميع
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 صحة تبوك استعدت لخدمة الحجاج

 

 

    52/10/5102)تبوك( بديعة حسن 

 م 00:24:05

أكملت المديرية العامة للشؤون الصحية 

بمنطقة تبوك استعداداتها لتنفيذ خطتها 

الصحية لموسم حج هذا العام في مدينة 

الحجاج بمنفذ حالة عمار, لتقديم منظومة 

من الخدمات لحجاج بيت اهلل الحرام القادمين 

 .الملكي األمير فهد بن سلطان أمير المنطقةعبر المنفذ, وذلك بمتابعة صاحب السمو 

وتركز خطة صحة المنطقة على تقديم الخدمات الصحية للحجاج, واالستعداد لمواجهة أي طارئ من خالل إدارة الطوارئ 

واألزمات والتي تعمل على مدار الساعة, وهى على اتصال دائم بالقيادة والسيطرة في الدفاع المدني وعمليات الهالل 

 .ر والمرور وأمن الطرقاألحم

إلى ذلك أكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الصيدلي محمد علي الطويلعي, أن كافة المرافق الصحية بالمنطقة 

 .جاهزة لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن

من جانبه, أوضح مساعد المدير العام للصحة العامة الدكتور محمد رحيل البلوي, أنه تم تنفيذ المرحلة األولى لخطة 

الحج بالتنسيق مع أمانة وبلديات المنطقة, وركزت على تفقد مسار الحجاج واالطمئنان على سالمة المواقع المتخصصة 

وتطعيم المكلفين بالعمل في الحج ضد الحمى المخية الشوكية,  في الخدمات الغذائية وتكثيف أعمال الصحة العامة

مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تنطلق األحد المقبل بمنفذ حالة عمار, وتتمثل في تنفيذ اإلجراءات الوقائية وتقديم 

يا وإداريا في ممارسا صح 15الخدمات العالجية واإلسعافية في مركز المراقبة الصحية بحالة عمار, الفتا إلى تكليف 

المركز لتقديم الخدمات الصحية للحجاج, مبينا أن الجزء الثالث في الخطة سينفذ بعد عودة الحجاج من المشاعر المقدسة 

 .ويتمثل في تقديم الخدمات الصحية لهم
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 مناقشة الخطة األمنية للحج بالمدينة

 

ناقش مدير شرطة منطقة المدينة المنورة 

بن درهم الشهراني أمس, اللواء عبدالهادي 

مع قيادات ومديري اإلدارات واألجهزة األمنية 

التابعة لألمن العام بالمنطقة, خطة حج هذا 

 .هـ0341العام 

وأوضح اللواء عبدالهادي الشهراني, خالل 

لزوار لمناسكهم االجتماع أن الخطة تهدف التخاذ كافة التدابير واالحترازات األمنية والمرورية التي تكفل أداء الحجاج وا

خالل موسم الحج بكل يسر وسهولة, كذلك مضاعفة الجهود من خالل إعادة تنظيم وترتيب العمل, وتسخير جميع 

اإلمكانيات البشرية واآللية المتاحة لتحقيق المصلحة العامة, واالستفادة القصوى منها عن طريق حسن التوزيع 

االرتقاء بمستوى العمل األمني وعكس الصورة الطيبة واالنطباع الجيد والتنسيق والمتابعة الدقيقة للتنفيذ بما يكفل 

عن الجهاز األمني بصفة عامة وعن رجل األمن في المنطقة بصفة خاصة, والوقاية من الجريمة ومنعها بكافة أشكالها 

والراجلة والسرية, قبل وقوعها بشتى الوسائل الممكنة وكافة الطرق االحترازية األولية, وتسيير الدوريات الراكبة 

والعمل على تسهيل الحركة المرورية وانسيابيتها بما يكفل سهولة التنقل وعدم عرقلة السير وذلك من خالل المتابعة 

وحسن االنتشار للدوريات والدراجات المرورية والتوزيع الجيد لها على مواقع االختناقات المرورية, مع مالحظة المواقع 

 .ها والمواقف النظاميةالعامة وأوقات الذروة ب
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 «اإلنفلونزا»دعوة حجاج الداخل للتطعيم ضد 
 

 جدة - العمري عبدالعزيز

 

شدد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة, 

الدكتور مبارك بن حسن عسيري, على أهمية 

التطعيم ضد االنفلونزا الموسمية لجميع 

المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء 

مناسك الحج, أو من العاملين في خدمة 

ضيوف الرحمن, وأكد أن إدارته قد وفرت هذه 

ع المراكز اللقاحات بأعداد كبيرة وكافية بجمي

الصحية بجدة ومراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة اإلسالمي, وأشار مدير صحة جدة إلى أن 

التطعيم ضد االنفلونزا الموسمية خالل مواسم الحج يقي بعد عناية اهلل من مخاطر العدوى بأمراض االنفلونزا 

مة الحجيج وخلو موسم الحج من أي عدوى بمثل هذه الموسمية, مما يسهم في المحافظة على صحة وسال

األمراض. من جانبه, أكد مدير العالقات واإلعالم والتوعية الصحة بصحة جدة باإلنابة حسن عبدالرحمن البهكلي أن 

إدارته قد نظمت حملة للتطعيم ضد االنفلونزا الموسمية, بالتعاون والتنسيق مع الشؤون الوقائية في إدارة الصحة 

عامة لتطعيم جميع منسوبي مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة والمديرية العامة لمدة ثالثة أيام خالل ال

هـ, مشيرًا إلى أن الحملة شملت تطعيم جميع المكلفين بالعمل في المشاعر المقدسة 01/00/0341 - 0الفترة من 

ين, وقام الفريق الوقائي بزيارة جميع ومكة المكرمة من العاملين بصحة جدة, كما شملت الموظفين والمراجع

اإلدارات وتطعيم منسوبيها في كل إدارة على حدة, حتى ال تتسبب الحملة في تعطيل سير العمل. وأوضح البهكلي 

أن مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مبارك عسيري قد وجه بتمديد فترة عمل الفريق الوقائي داخل 

 .ة العامة حتى يتم اكتمال التطعيم في جميع اإلدارات لكي تعم الفائدة على الجميعمبنيي المديرية والمديري
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 سفارة خادم الحرمين بسريالنكا تودع أول فوج من الحجاج
 

 

 

 كولومبو - واس

 

وّدعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في 

جمهورية سريالنكا امس أول فوج من 

الحج ضيوف الرحمن المتجهين ألداء فريضة 

 .هـ0341لهذا العام 

وكان في وداع ضيوف الرحمن القائم 

باألعمال باالنابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين ممدوح محمد عالف, ورئيس القسم القنصلي حمود بن 

 .جرمان األسمري

شتى  ونقل القائمون في السفارة خالل حفل التوديع ترحيب المملكة العربية السعودية بكل ضيوف الرحمن من

بقاع األرض, متمنين لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا, وأن يتقبل اهلل منهم حجهم, وأن يعودوا إلى ديارهم 

سالمين غانمين, مستعرضين الجهود الكبيرة والمباركة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة 

 .ضيوف الرحمن
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 مفيدهالعة ممتعة وطمع تمنياتنا لكم بم

 

 

 : يسرنا تلقي مالحظاتكم على

Email: T-Elyas@Adilla.com.sa 

Phone: 0565311112 

 ،،،مع وافر التحية

 

 مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم

 إبن الدليل: تركي بن فيصل الياس

 

عضو مجلس اإلدارة للعالقات العامة واإلعالم وعالقات المساهمين 

 والمشرف على إدارة خدمات الحجاج والعالقات الحكومية

 الدليل السيد: كمال أحمد خليفة

  إعداد اللجنة اإلعالمية:

 " عبدالعزيز الصاعدي –مجاهد نور  –عبدهللا السناني  –عمر نور  –تركي الياس " 
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