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اللجنة اإلشرافية على أعمال الحج والعمرة تستعرض الخطة 

 التشغيلية لموسم حج هذا العام

 

م  1122أغسطس  12 هـ الموافق 2341ذو القعدة  21جدة 

 واس

أكدت اللجنة اإلشرافية على أعمال الحج والعمرة بمطار 

الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في خطتها التي تشارك في 

تنفيذها مجموعة من الجهات من مختلف القطاعات ذات 

العالقة بضيوف الرحمن، تسهيل إنهاء إجراءات ضيوف 

لوبة على مدار الرحمن من خالل تأمين القوى العاملة المط

الساعة والتنسيق الفاعل بين جميع الجهات العاملة 

وتطبيق أعلى معايير السالمة للمحافظة على سالمة األفراد والمرافق والممتلكات، إضافة إلى االستغالل األمثل لجميع 

 الموارد المتوفرة في مبنى صاالت الحج والعمرة.

نفيذية والتحضيرية ألعمال الحج الدكتور هشام الفالح بتوجيه من واستعرض االجتماع الذي عقده رئيس اللجنة الت

صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة 

سم حج العام رئيس لجنة الحج المركزية أمس بصالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الخطة التشغيلية لمو

 ألف حاج. 211رحلة لـ  4521الحالي، مشيرًا إلى أن عدد الرحالت المتوقعة حتى السابع من ذي الحجة المقبل سيبلغ نحو 

وتناول االجتماع حصص الدول من الحجاج عبر مختلف المنافذ وآلية إنهاء إجراءاتهم منذ قدومهم ألداء الفريضة وحتى 

تطرقًا لإلجراءات التي تتم الستقبال ضيوف الرحمن بداية من وصول الرحلة إلى مطار مغادرة المملكة إلى بلدانهم، م

الملك عبدالعزيز الدولي، ثم دخول الحجاج إلى صاالت القدوم ومنطقة المراقبة الصحية وإجراءات الجوازات واستالم 

والتوزيع والحاسب اآللي واستقبال وناقش االجتماع إجراءات الجمارك واستقبال الحجاج من قبل هيئة الحصر  األمتعة.

الحجاج من قبل مكتب الوكالء الموحد، ومن ثم توجيه الحجاج إلى منطقة البالزا، عقبها تفويجهم إلى منطقة الحافالت 

 ونقلهم إلى مبنى صاالت الحج والعمرة، وأخيرًا إجراءات مغادرتهم وجدولة رحالتهم بعد أداء الفريضة.

كونتر  251كاونتر جوازات، إضافة إلى  241صالة سفر لضيوف الرحمن متوفر بها  23خصيص وأوضح االجتماع أنه تم ت

 31موقف للمركبات والحافالت، و  23لوزن الحقائب، ومطاعم ومناطق تسوق كذلك محالت صرافة ومراكز تغليف، و 

يز الدولي ومشغل صاالت الحج يذكر أنه يشارك في تنفيذ الخطة إدارة مطار الملك عبدالعز دورة مياه . 2411مصلى و 

والعمرة وشركات الطيران والشركة السعودية للخدمات األرضية ووحدة أمن وحماية مطار الملك عبدالعزيز الدولي 

وقطاعات وزارة الداخلية وقسم السير ومصلحة الجمارك ووزارة الثقافة واإلعالم وهيئة الغذاء والدواء وفرع وزارة الزراعة 
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عربي السعودي ووزارة الصحة ممثلة في مراكز الرعاية الصحية والهالل األحمر السعودي وفرع وزارة ومؤسسة النقد ال

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ووزارة الحج ومكتب الوكالء الموحد ومؤسسات الطوافة والنقابة العامة 

 للسيارات وهيئة الحصر والتوزيع.
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 الستقبال حاالت كورونا خالل الحجتخصيص مجمع شمال جدة 

 

 تصوير عمر أبوسيف -جدة  -سعود العيد 

 12/12/1122الجمعة 

 

خصصت وزارة الصحة مجمع الملك عبداهلل الطبي بشمال 

بجدة، الستقبال حاالت كورونا خالل موسم الحج، حيث 

من مصدر مطلع بالوزارة أن الصحة « المدينة»علمت 

وضعت من ضمن خططها لمواجهة متالزمة الشرق 

سعاف جوي من مكة المكرمة خالل موسم الحج، إحالة الحاالت المصابة بكورونا وبإ« كورونا»األوسط التنفسية 

والمشاعر المقدسة الى مجمع الملك عبداهلل الطبي بشمال جدة، لتجنب انتشار الفايروس في العاصمة المقدسة خالل 

، وأضاف: تم اختيار المجمع الطبي بشمال جدة الحتوائه على مركز « كورونا»موسم الحج في حال تسجيل أي من حاالت 

غط، باالضافة الى كادر طبي متمرس وذي خبرة وكفاءة عالية، سبق له التعامل مع عدد غرفة عزل سالبة الض 41يضم 

من الحاالت الحاملة للفايروس والتى تم شفاؤها بعد خضوعها للعالج في غرف عزل المجمع، حيث نفذت فرضيات خالل 

ستقبال الحاالت الطارئة والتعامل الفترة الماضية على عمليات االسعاف الجوي، وتدريب الكوادر في المجمع الطبي على ا

ألف متر  111معها خالل فترة وجيزة وبكفاءة عالية، ويقع المجمع الطبي بشمال جدة في أبحر الشمالية على مساحة 

، باإلضافة «كورونا»سرير طبي، ويضم مركزًا متخصصًا لحاالت متالزمة الشرق األوسط  211مربع ويحتوي حاليًا على 

مجهزة بأحدث األجهزة والمعدات بحسب المواصفات العالمية وهو مؤهل الستقبال مثل هذه إلى مراكز تخصصية 

 الحاالت.
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 دقائق للحاج أمام كاونتر جوازات المطار 3

 جدة تصوير: وليد الصبحي  -سعد العنيني 

 12/12/1122الجمعة 

 

أكد مدير عام الجوازات، اللواء سليمان اليحيى، دعم 

جميع المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية 

بالكوادر البشرية المؤهلة وبأجهزة ومعدات كشف 

الوثائق المزورة وأجهزة الحاسب اآللي الحديثة، ليتم 

منع أي مزور يحاول الدخول للمملكة عن طريق 

كذلك بأجهزة البصمة  المنافذ، كما أنه تم تزويدها

للكشف عن هوياتهم، وهل هم من المستبعدين من عدمه، وكذلك إلنهاء إجراءات دخول الحجاج بيسر وسهولة ولضمان 

راحتهم ووصولهم للمشاعر المقدسة براحة واطمئنان، وذلك خالل تفقده صاالت الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، 

لحج بعدد من الضباط واألفراد المدربين، حيث تصل القوة البشرية في صاالت الحج وأضاف اليحيى بأنه تم دعم صاالت ا

ضابط وفرد تم توزيعهم على جميع صاالت الحج، كما أنه تم دعم الصاالت بعدد من  2211بمطار الملك عبدالعزيز إلى 

ت الحاجة لهم، كما تم تزويد المترجمين لجميع اللغات، وذلك لتسهيل إجراءات الحجاج واالستفادة من المترجمين، وق

صاالت الحج بعدد من المجندات من العنصر النسائي، وذلك إلنهاء إجراءات النساء حفاًظا على خصوصية المرأة، مشيًرا 

دقائق، وأضاف: بدأ استقبال الحجاج عن طريق  4إلى أن المدة التي يقضيها الحاج أمام كاونتر الجوازات ال تتجاوز الـ

وهي مطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار األمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وسيتم كذلك  المنافذ الجوية

استقبال الحجاج الراغبين في القدوم بحًرا من خالل ميناء جدة اإلسالمي وميناء ينبع البحر. وكان اللواء اليحيى قد أوضح 

حاًجا، عبر مطار الملك عبدالعزيز  21،253داء حج هذا العام بلغ أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المملكة أل« المدينة«لـ

الدولي بجدة ومطار األمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، وذلك حتى يوم الخميس الماضي منذ بدء موسم الحج 

 ألف حاج بشكل يومي. 24لهذا العام، بمعدل 
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 الحج لموسم عبدالعزيز الملك بمطار التشغيلية الخطة مناقشة

 الحجة ذي 7 حتى وصولهم يتوقع حاج ألف 288

 

 جدة  -أنور السقاف 

 12/12/1122الجمعة 

بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير 

منطقة مكة رئيس لجنة الحج المركزية، صاحب السمو 

الملكي األمير خالد الفيصل، استعرض مستشار أمير مكة، 

رئيس اللجنة التنفيذية والتحضيرية ألعمال الحج الدكتور 

هشام الفالح، الخطة التشغيلية لموسم حج العام الحالي 

 ك عبدالعزيز الدولي بجدة.بمطار المل

وتهدف خطة اللجنة اإلشرافية على أعمال الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والتي تشارك في تنفيذها 

جهات عدة من مختلف القطاعات ذات العالقة إلى تسهيل إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من خالل تأمين القوى العاملة 

ساعة، التنسيق الفعال بين كل الجهات العاملة، وتطبيق أعلى معايير السالمة للمحافظة على المطلوبة على مدار ال

 سالمة األفراد والمرافق والممتلكات، إضافة إلى االستغالل األمثل لكل الموارد المتوفرة في مبنى صاالت الحج والعمرة.

الدولي بجدة إلى عدد الرحالت المتوقع حتى السابع وتطرق االجتماع الذي عقد في صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز 

ألف حاج، كما تم استعراض حصص الدول من  211رحلة ستقل  4521من ذي الحجة المقبل، والذي سيقارب نحو 

 الحجاج عبر مختلف المنافذ وآلية إنهاء إجراءاتهم منذ قدومهم ألداء الفريضة وحتى مغادرة المملكة إلى بلدانهم.

جهات اإلجراءات، التي تتم الستقبال ضيوف الرحمن بداية من وصول الرحلة إلى مطار الملك واستعرضت ال

 عبدالعزيزالدولي، ثم دخول الحجاج إلى صاالت القدوم ومنطقة المراقبة الصحية، وإجراءات الجوازات، واستالم األمتعة.

والتوزيع والحاسب اآللي، واستقبال الحجاج  كما تمت مناقشة إجراءات الجمارك، واستقبال الحجاج من قبل هيئة الحصر

من قبل مكتب الوكالءالموحد، ومن ثم توجيه الحجاج إلى منطقة البالزا، عقبها تفويجهم إلى منطقة الحافالت ونقلهم 

صالة  23وتم تخصيص  إلى مبنى صاالت الحج والعمرة، وأخيرا إجراءات مغادرتهم وجدولة رحالتهم بعد أداء الفريضة.

كونتر لوزن الحقائب، ومطاعم ومناطق تسوق  251كاونتر جوازات إضافة إلى  241ضيوف الرحمن متوفر بها سفر ل

ويشارك في تنفيذ  مياه. دورة 2411مصلى و 31موقف للمركبات والحافالت، و 23كذلك محالت صرافة ومراكز تغليف، و

رة، شركات الطيران، الشركة السعودية للخدمات الخطة إدارة مطار الملك عبدالعزيزالدولي، مشغل صاالت الحج والعم

األرضية، وحدة أمن وحماية مطار الملك عبدالعزيز الدولي، قطاعات وزارة الداخلية، قسم السير، مصلحة الجمارك، فرع 

لة في وزارة الثقافة واإلعالم، هيئة الغذاء والدواء، فرع وزارة الزراعة مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة الصحة ممث

مراكز الرعاية الصحية، الهالل األحمر السعودي، فرع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، وزارة الحج، 

 مكتب الوكالء الموحد، مؤسسات الطوافة، النقابة العامة للسيارات، وهيئة الحصر والتوزيع.
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 في الحج« كورونا»مختبرات لمراقبة  3الصحة: 

 % 01الكميات المطلوبة لبنوك الدم مع احتياطي  أكدت توفير

 

 الرياض  -نايف الحربي 

 12/12/1122الجمعة 

أكد وكيل وزارة الصحة للمختبرات وبنوك الدم رئيس لجنة المختبرات وبنوك الدم في الحج الدكتور إبراهيم العمر أن 

للتعامل مع أي حاالت سمية ال قدر اهلل، أو أي ضبط الوزارة جهزت مختبر السموم والكيمياء الشرعية بالعاصمة المقدسة 

الذي أدخلته الوزارة لفحص السائقين بالتعاون مع إمارة « يقظ»يتعلق بكشف المنشطات أو المخدرات من خالل برنامج 

 ، يعد من البرامج الناجحة«يقظ»وأضاف: إن برنامج السموم  مكة المكرمة، والذي أثبت نجاحه خالل الموسم السابق.

ويتطور من عام آلخر، حيث تشارك فيه وزارة الصحة ممثلة بمركز السموم والكيمياء الشرعية في مكة المكرمة 

والمدينة المنورة، وإمارة مكة المكرمة ونقابة سائقي الحافالت، ويتم تنفيذه عبر فحص عشوائي يطبق في نقاط 

عن  24-21ية مباشرة، وفي كل عام تقوم الوزارة يوم يتم استبعاد السائق الذي تظهر نتيجة فحصة إيجاب مختلفة، حيث

إعالن عدد الحاالت التي تم استبعادها والتي تم فحصها، وتعتزم الوزارة هذا العام استحداث مركز متنقل لفحص 

الدرجة »وقال: إن الوزارة قامت بتجهيز ثالثة مختبرات تشمل المختبر المتنقل بمستشفى شرق عرفات  السائقين.

والمختبر اإلقليمي بالعاصمة المقدسة والمختبر اإلقليمي بجدة، وذلك ضمن خطتها الشاملة لمراقبة ومحاربة « الثالثة

، حيث لن تستغرق فترة الفحص عن فيروس كورونا أكثر من ست ساعات، مشيًرا إلى أنه يوجد لدى «كورونا»فيروس 

ة، التي تحتاج فحص، حيث يكون هناك تبليغ مباشر الوزارة نظام خاص بالصحة العامة للتعامل مع الحاالت المشتبه

للمعالج وبالتالي تخضع لنفس نظام التبليغ والخاص بالمتابعة والعالج ودور المختبرات تكميلي لسلسلة اإلجراءات 

عد ، وال تعتبر الحاالت التي تعلن عنها الوزارة مؤكدة، إال ب«العالج-عزل-فحص»المتبعة للتعامل مع الحاالت المشتبهة 

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقده في الرياض أمس األول، مشيًرا إلى أن  ظهور نتائج الفحص وتكون إيجابية.

لجنة المختبرات وبنوك الدم قامت بتنفيذ خطة تتكون من ثالث مراحل، تشمل مرحلة اإلعداد وتبدأ مع نهاية الحج 

هـ، حيث يتسلم مديرو المختبرات بالعاصمة 2341/  22/  22ن يوم السابق، ومرحلة التجهيز، ومرحلة التشغيل وتبدأ م

وأضاف: إن لجنة المختبرات وبنوك الدم تعمل على ثالثة  والمشاعر المقدسة مهامهم والتشغيل الكامل للمختبرات.

ن مسارات أساسية، وذلك بتجهيز المختبرات بالعاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة بالكواشف الالزمة للكشف ع

، وكذلك تجهيز المختبرات للفحوصات االعتيادية للمرضى والمراجعين للمستشفيات -ال سمح اهلل -األمراض أو األوبئة 

والمراكز الصحية في المشاعر والعاصمة المقدسة، كما تقوم بتوفير الدم ومشتقاته لموسم الحج، نظًرا للعدد الكبير 

لكيمياء الشرعية،الفتا إلى ان مختبر الصحة العامة الذي يعمل على مدار للحجاج، فيما يختص المسار الثالث بالسموم وا

وأكد العمر أن الوزارة تضع اشتراطات صحية توزع على  الساعة لفحص التسممات التي قد تحدث في المشاعر المقدسة.
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بها الراغبون في أداء  الدول التي يفد منها الحجاج عبر ممثليات وسفارات خادم الحرمين الشريفين بهذه الدول ويلتزم

فريضة الحج مع أخذ اللقاحات لضمان خلو الحجاج من أي أمراض وبائية، الفًتا إلى وجود تناغم تام بين لجنة المختبرات 

ولجنة الصحة العامة حول األمراض األكثر شيوًعا والمتوقع حدوثها، وذلك لضمان اإلعداد والتجهيز المبكر والكامل لها، مع 

كافية ومناسبة للكشف عن هذه األمراض، وهي مرحلة تنسيقية لتوفير الفحوصات الالزمة، وبالتالي أن تأمين كواشف 

وأبان وكيل وزارة الصحة للمختبرات  اغلب األمراض المعدية توضع لها اشتراطات صحية قبل وصول الحجاج للمملكة.

عدية للعمل في هذه المختبرات على مدار وبنوك الدم أن الوزارة وفرت هذا العام متخصصين في فحص األمراض الم

الساعة، لضمان استمرار العمل وفحص العينات بأقصى سرعة ممكنة للمساعدة في اتخاذ القرار في الوقت المناسب حال 

وكشف عن وجود خطتين لبنوك الدم تشمل خطة عامة لبنوك الدم وهي تطبق  .-ال سمح اهلل  -اكتشاف حاالت إيجابية 

ارئ، إضافة إلى خطة طوارئ لبنوك الدم تتعلق فقط بالحج، ويتم اإلعداد لها مع نهاية موسم الحج عند حدوث أي ط

السابق ويتم تفعيلها بإطالق حمالت التبرع بالدم منذ شهر شوال وذلك لمحدودية فترة صالحية الدم، مشيًرا إلى أن 

حرس الوطني، مستشفى الملك فيصل التخصصي، وزارة الدفاع، ال»تنفيذ الخطة لهذا العام جاءت بمشاركة عدة جهات 

% 21، حيث سيتم توفير الكميات المطلوبة من جميع الفصائل ووحدات الدم مع احتياطي يقدر بـ «المستشفيات الجامعية

وأضاف رئيس لجنة المختبرات وبنوك الدم في  من الكميات المطلوبة التي يراعى فيها عدد الحجاج والحاجة المتوقعة.

ه وفقا لخطة الوزارة بدأ توفير هذه الكميات مع بداية شهر ذي القعدة، حيث تم إرسال الحصص المطلوبة إلى الحج أن

بنك الدم المركزي في مكة المكرمة، والذي جرى تجهيزه بالثالجات المخصصة واالحتياجات الالزمة لتخزين الدم، ويتم 

حة، فيما يبدأ تشغيل هذه المرافق الصحية وفقا للخطة توزيعها على المستشفيات والمراكز بالمشاعر وفق خطة واض

ذي الحجة مشعر  2ذي الحجة ويوم  2المعدة، حيث يكتمل وصول الكميات المحددة من وحدات الدم لمشعر منى يوم 

وأشار إلى وجود خطة داعمة من خالل محافظة جدة  عرفات، فيما يكون في العاصمة المقدسة على مدار أيام السنة.

ف ومكة المكرمة وهو ما يسمى بالخزن االحتياطي، حيث يتم استقباله من خارج منطقة مكة المكرمة، وتأمين والطائ

وحدة دم ومشتقاته، وقال: المهم هنا ليس الرصيد الموجود ولكن األهم وجود احتياطي داعم لتغطية االحتياج  22111

، الفًتا إلى أن تحديد الفصائل المطلوبة «حتياج كاحتياطي، يتم تأمينها من خارج المنطقة عند اال 2111وهو ما يقدر بـ 

 يتم حسب النسب العالمية المعلنة لنسب كل فصيلة مقارنة بالفصائل األخرى.

وبّين الدكتور العمر أن الوزارة ستقوم بإعداد تقرير يومي ابتداء من األول من ذي الحجة المقبل، يوضح كمية المخزون 

% من هذه الكميات، كما أن الفائض من الدم 12إلى  11كها، حيث يتم استهالك ما بين والكميات التي تم استهال

 ومشتقاته سيتم توزيعه على جميع مناطق المملكة بعد انتهاء موسم الحج. 
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 مليون وجبة على ضيوف المدينة خالل الحج 8.2األحمدي لـ المدينة : توزيع 

 ودراسة إلنشاء مصنع للتمور استحداث قسم للنساء بالمشروع..

 

 عبدالرحمن مرسي  -المدينة تصوير  -عبدالرحيم الحدادي 

 82/82/8802الجمعة 

 

أكد المدير التنفيذي لمشروع هدية المدينة المنورة للزائرين 

والحجاج والصائمين فايز بن طالب األحمدي توجه إدارة 

 11الل موسم الحج المقبل ليصبح إجمالي ما تم توزيعه خالل ألف وجبة خ 111المشروع نحو توزيع أكثر من مليونين و

إنه تم توزيع أكثر «: المدينة«مليون وجبة عبر مشروعي إفطار صائم وهدية ضيوف الرحمن، وقال لـ 32عاًما أكثر من 

ي ألف وجبة خالل شهر رمضان المبارك الماضي . وتطرق إلى رفع توصيات للمسؤولين عن المستودع الخير 111من 

وللداعمين لهدية المدينة المنورة باستحداث قسم خاص بالنساء، وتوظيف عدد من النساء في المشروع، وبيَّن أن 

المشروع يحشد طاقاته البشرية والمادية ويقوم بتجهيز كل اإلمكانات والمعدات المخصصة لتعبئة الوجبات والهدايا 

القادمين إلى المدينة المنورة والمغادرين منها في المواقع المعدة وتغليفها وتوزيعها استعداًدا الستقبال ضيوف الرحمن 

لذلك، حيث يبدأ استقبال الراغبين في العمل بالمشروع عن طريق التسجيل في موقع المشروع اإللكتروني وإكمال جميع 

الجمعية ومن ثم  البيانات ومن ثم إجراء المقابالت الشخصية لهم مع مراعاة األولوية ألبناء األسر المستفيدة من

إعطائهم الدورات الفنية وتدريبية على تقديم الخدمة المميزة للحجاج والزائرين وحثهم لرفع الروح المعنوية والنفسية 

 لهم وتقديم الضيافة مقرونة بكلمات الترحيب واالبتسامة. 

فرد في خدمة الحجاج والزائرين والمعتمرين والصائمين وهم من  211وأوضح أن المشروع يعمل فيه أكثر من  فرد 211

أبناء طيبة الطيبة ويقومون بتعبئة وتجهيز وتوزيع الوجبات والهدايا للقادمين إلى المدينة المنورة والمغادرين منها عبر 

اإلسالمي وساحات المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء والمعارض  مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وميناء ينبع

الموسمية ومدينة حجاج البر والقرى والهجر التابعة لمنطقة المدينة المنورة. وأشار إلى أن مشروع هدية المدينة المنورة 

ن والحجاج والصائمين وهي هدية المدينة المنورة للزائري 2322نبعت فكرته من جمعية المستودع الخيري بالمدينة عام 

ونجحت بتوفيق من اهلل وبات من المشروعات الفاعلة في مجال األعمال التطوعية واالجتماعية بما يمتلكه من خبرة 

متميزة ومهنية رائدة في تقديم الخدمات النوعية للمستهدفين من ضيوف الرحمن والزوار والمعتمرين والصائمين وهو 

مات جليلة بهدايا متنوعة تشمل غذاء الروح وغذاء البدن بإشراف نخبة من مشروع تطوعي متخصص في تقديم خد

 محبي الخير احتساًبا لوجه اهلل الكريم.

هدية المدينة وعن موقع المشروع، قال: إن مقر مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج يقع على طريق الهجرة 

رة حيث تتوقف الحافالت الناقلة للحجاج من وإلى المدينة المنورة في الرابط بين المدينة ومكة للداخل للمدينة المنو

المقر الستالم هدية الحجاج ويقوم العاملون في المشروع بالصعود للحافالت والبسمة تعلو محياهم وطيب الكالم يعطر 
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نة من الماء أجواءهم مهللين ومرحبين بضيوف الرحمن مقدمين لهم هذه الهدية وهي عبارة عن وجبه غذائية مكو

والتمر والحليب والمعمول والعصير والفطير والكيك لسد شيء من حاجاتهم وتخفيف بعض معاناة السفر عنهم إضافة 

ساعة، ويتقبل الحجاج هذه الهدايا وألسنتهم  13إلى توزيع الهدايا المتنوعة للحجاج، ويكون االستقبال والتوزيع على مدار 

 البالد وأهلها ووالة أمرها من كل سوء ومكروه.تلهج بالدعاء أن يحفظ اهلل هذه 

 برامج المشروع

وعن أهم برامج المشروع أوضح المدير التنفيذي أن منها برنامج هدية المعتمرين وتوزيع وجبات إفطار صائم وبرنامج 

وبرنامج سقيا  حقيبة إفطار صائم وهدية العيد والسالم تحية اإلسالم واالستقبال والتوديع وتقديم الهدايا التوعوية

الحجاج والزائرين وزيارة المرضى المنومين من الحجاج في المستشفيات حيث حاز المشروع على شهادات شكر وتقدير 

من أمراء منطقة المدينة المنورة كما حاز على جائزة التميز لعدة مرات. وأكد أن المشروع الخيري يقوم بدعمه مؤسسة 

، 5المواد الغذائية أو مقر المشروع الحالي في طريق الهجرة بجوار مركز التفتيش بكيلو  توفير سليمان الراجحي سواء

سوف توجد بها فرقة تقوم بتوزيع هدية المدينة على الحجاج القادمين من لدينا في هذا الموسم نقاط جديدة »وأضاف: 

واستطرد: «.طريق تبوك وكان في السابق تقوم سيارة بنقل المواد الغذائية وتوزيعها ثم العودة من جديد لمقر المشروع

لبه عن طريق فرع تلقينا في هذا الشهر خطاًبا من محافظ خيبر يطلب فيه توفير وجبات للمحافظة وسوف نلبي ط»

وعن الفئة العاملة في المشروع أوضح األحمدي أن المتقدمين للعمل خالل  الفئة العاملة«. المستودع الخيري في خيبر

سنة  21سنة إلى  11هذه الفترة كثر وهناك شروط وضعت في موقع المشروع وحددت األعمار وهي أن تكون من 

نه في العام الماضي أسند إلى المشروع مهمة استالم التمور من المزارعين ويتحدد عملهم في التعبئة والتوزيع. وذكر أ

والتصديق على أوراق االستالم بالتوقيع والختم الرسمي لكي يتم صرف مستحقات المزارعين من المالية وتوزيعها على 

ح إليه هو استحداث طمالمحتاجين من األسر المسجلين في المستودع الخيري في المدينة والقرى والهجر وضمن ما ن

 .مصنع للتمور

  

http://www.al-madina.com.sa/node/627198/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-26-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D9%8A%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC.html#46861736
http://www.al-madina.com.sa/node/627198/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%80-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-26-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D9%8A%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC.html#46861736
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 مراكز صحية لخدمة ضيوف الرحمن 012مستشفى و 01

 نتخوف من ضربات الشمس«: المدينة » مدير صحة مكة لـ

 

 مكة المكرمة  -عاطف السويهري 

 82/82/8802الجمعة 

كشف المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة الدكتور 

عن اتمام جميع االستعدادات لتقديم أرقى  مصطفى بلجون

مستشفى، منها  22الخدمات الصحية والطبية للحجاج، من خالل 

مستشفيات بالمشاعر  2سبعة مستشفيات بمكة المكرمة، و

 211أن هناك « المدينة»وأكد بلجون في حوار مع  المقدسة.

الف من القوى الصحية  11را الى انتداب وتكليف مراكز صحية موزعة ما بين منى ومزدلفة وعرفات وجسر الجمرات، مشي

واعلن مدير صحة مكة عن رفع الطاقة االستيعابية للمستشفيات وتوفير  بالمملكة لخدمة ضيوف الرحمن هذا العام.

مقرات لمؤسسات الطوافة داخل المنشآت الصحية واستئجار مختبر إقليمي متحرك بمستشفى شرق عرفات وتوفير 

ولم ينكر بلجون وجود تخوف من ضربات الشمس وحاالت اإلجهاد الحراري، مشيًرا  قل العينات الطبية.دراجات بخارية لن

إلى استحداث تجهيزات طبية لمواجهتها بينها مراوح الرذاذ، مؤكًدا ان العجز عن تقديم الخدمة الصحية بسبب الزحام يعد 

 أكبر العقبات.

 فإلى نص الحوار:

بدأنا في االستعداد لموسم الحج الحالي منذ انتهاء موسم الحج  حية لموسم الحج الحالي؟متى بدأت االستعدادات الص -

السابق، فقمنا برصد ومعالجة المالحظات التي حدثت، ورفعنا الطاقة االستيعابية للمستشفيات، وبدأنا بالتجهيز للموسم 

 بالتعاون مع الجهات الرسمية األخرى المشاركة في لجنة الحج المركزية.

 مم يتكون الطاقم الصحي الذي يقوم على خدمة الحجاج؟ -

يتكون الطاقم الصحي من عدد من اللجان التنفيذية كلجنة اإلمداد والتموين ولجنة المشروعات والشق العالجي والشق 

ة وهو الوقائي، اضافة الى الجزء المالي واإلداري، ويعملون جميًعا في منظومة متكاملة مع مدير إدارة الحج والعمر

 المسؤول عن التنظيم والترتيب وهذه الهيكلة التنظيمية يرأسها مدير الشؤون الصحية.

نبدأ بالتعامل مع الحاج قبل وصوله المملكة، وحصوله  متى تبدأ الوزارة التعامل مع الحاج وتقديم الخدمات الصحية له؟ -

صحية تظهر في أي دولة وتنشر التوعية الصحية  على تأشيرة الحج، فالوزارة تتعامل أوال بأول مع كل مرض أو ظاهرة

 عن طريق سفارات المملكة بما ينعكس على الحاج القادم إلى المملكة.
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وهناك فحوصات طبية يجب إجراؤها قبل الحصول على التأشيرة، واشتراطات صحية وتطعيمات البد من انطباقها على 

المنافذ المخصصة لوصول الحجاج سواء المنافذ البرية أو البحرية الحاج، إضافة الى المراكز الصحية الموجودة في مختلف 

 أو الجوية، والتي تقوم بخدمة ضيوف الرحمن والتأكد من سالمتهم.

 كم عدد المستشفيات والمراكز الصحية بمكة والمشاعر المقدسة وطاقتها االستيعابية؟ -

وهي مستشفى النور والملك عبدالعزيز لدينا في مكة سبعة مستشفيات رئيسة تقدم خدمات صحية متكاملة 

سرير  2211ومستشفى الملك فيصل والوالدة ومستشفى حراء وأجياد الطوارئ وابن سيناء بحداء وبطاقة استيعابية 

وفي المشاعر المقدسة لدينا ثمانية مستشفيات وهي منى  سرير عناية مركزة. 421للتنويم المرضى وأكثر من 

شارع الجديد ومنى الوادي ومستشفى شرق عرفات وعرفات العام ومستشفى نمرة وجبل الطوارئ ومنى الجسر ومنى ال

مستشفى  22سرير عناية مركزة، وبهذا يصبح لدينا  121سرير تنويم و 2421الرحمة ومجموع الطاقة االستيعابية لها 

مراكز صحية موزعين  211ويوجد في المشاعر أكثر من  يقدمون خدمات طبية بطريقة مباشرة لحجاج بيت اهلل الحرام.

مابين منى ومزدلفة وعرفات وجسر الجمرات وكلها تشترك في تقديم خدمة صحية للحاج وغيره من الموجودين لخدمة 

ألف من القوى الصحية العاملة مابين مكلف ومنتدب من  11الحجاج في المشاعر المقدسة وينتدب في كل عام أكثر من 

 مختلف المناطق بالمملكة.

 لو امتألت الطاقة االستيعابية الكاملة لهذه المستشفيات؟ماذا  -

هذه المستشفيات هي خط المناعة األول لدينا وفي حالة االحتياج،نتجه إلى خط المناعة الثاني في الطائف وجدة، ويتم 

ة في تحويل الحاالت إلى المستشفيات هناك، ويحدث هذا غالبا بعد موسم الحج، فعند إغالق المستشفيات الموجود

 المشاعر يتم تخفيف الضغط عن مكة وتحويل بعض الحاالت إلى خط المناعة الثاني.

 كيف تتعامل الوزارة مع الحجاج المنومين في المستشفيات؟ -

من  2هناك قافلتان تم تخصيصهما لخدمة الحجاج المرضى المنومين في المستشفيات فالقافلة األولى تتحرك من يوم 

كافة المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى مستشفى عرفات العام حيث يتم  المدينة المنورة وتنقل

 مريضا. 21إلى  42تنويمهم هناك وتخدم القافلة في العادة مابين 

أما القافلة الثانية فهي مخصصة لبعض المرضى المنومين في مستشفيات مكة المكرمة أو حتى مستشفيات المشاعر 

فات حيث يتم حصر األسماء التي يجاز لها صحيا أن تحج ويتم وضعهم في قافلة معينة تتحرك من مكة التي تقع خارج عر

ومنى وتقف في مكان معين بجوار مستشفى شرق عرفات حيث يقف المرضى في عرفه ويتمون مناسكهم ثم يعودون 

فلة مجهزة طبيا بكافة األدوية حاجا وهذه القا 321إلى المستشفيات بعد أداء مناسكهم ويستفيد من هذه القافلة 

 والمستلزمات الصحية وفيها أطباء واختصاصي تمريض ومالزم طبية.

 كيف تتعامل الوزارة مع األمراض المعدية واألوبئة في موسم الحج؟ -

 تركز الوزارة جهودها علي الجانب الوقائي والجانب العالجي وكل منهما مكمل لآلخر، فالطب الوقائي ضرورة في الحج،

فمع بداية دخول الحاج يتم تقديم التطعيمات الالزمة في كافة المنافذ الحجاج، اضافة إلى وجود فرق للطب الوقائي 

واالستقصاء الوبائي ضمن منظومة تتبع للصحة العامة، خاصة مع وجود كثير من األمراض المعدية المنتشرة كااليبوال 

 والكورونا وانفلونزا الخنازير.

 بين الشؤون الصحية ومؤسسات الطوافة؟ هل هناك تنسيق -
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لدينا تنسيق كامل مع مؤسسات الطوافة ومندوبيها ووفرنا هذا العام مقرات لمؤسسات الطوافة داخل كافة المنشآت 

الصحية، لتسليم الحاج بعد انتهاء عالجه مباشرة للمندوب إليصاله إلى مقر سكنه حتى ال يقوم بإشغال سرير على 

يضيع الحاج أو يبقى في المستشفى إضافة إلى وجود تنسيق عبر األجهزة الالسلكية للتأكد من  المستشفى وحتى ال

وصول الحاج إلى مقر سكنه، وهناك منسق من وزارة الحج لمتابعة المؤسسات وحتى في حال الوفيات، يتم اإلبالغ عن 

 الحالة إلنهاء إجراءاتها واستالم الجثة للصالة عليها ودفنها.

 ستعداداتكم لموسم هذا العام في ظل ما نشهده من ارتفاع درجات الحرارة؟ما هي ا -

لدينا تخوف هذا الموسم من ضربات الشمس وحاالت اإلجهاد الحراري فقمنا هذا العام باستحداث طريقة جديدة في عالج 

بتعميد المئات منها ضربات الشمس وهي مراوح الرذاذ التي أثبتت فاعليتها في عالج حاالت ضربات الشمس وقمنا 

لتوفيرها في مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما قمنا بتحسين مهارات األطباء والفئات الفنية العاملة في 

المشاعر، كما وزعنا منشورات طبية لتوعية الحجاج بكيفية التعامل مع هذه الحاالت كما سنقوم بتوزيع بعض الحقائب 

لى شمسية ومعلومات طبية لتوعية الحاج، كما قمنا بالتوصية أن تقوم البلديات بتغطية التي تقدم للحاج وتحتوي ع

 أماكن التجمع في محطات القطار وغيرها من األماكن التي يتجمع في الحجاج.

 كيف يتم عالج ضربات الشمس بالرذاذ؟

تت البحوث العلمية فعاليتها دون أي العالج بالرذاذ هو عبارة عن مراوح لها رذاذ بارد يتم تسليطها على المريض وأثب

أجهزة أخرى وهي تقوم بخفض ارتفاع درجات الحرارة للمريض وتقوم بالحد من أي مضاعفات قد تحدث من ضربات 

 الشمس وهذه المراوح تحتاج لتزويد بعض المستشفيات ببعض البنية التحتية كتوصيالت المياه والمجاري.

 الحج لهذا العام؟ ما أبرز اإلضافات الطبية في موسم -

سيارة إسعاف دعم وسيتم تشغيلها مع بداية الموسم وتقوم بنقل المرضى من المراكز الصحية  31تمت إضافة 

للمستشفيات وهي سيارات صغيرة وهي األنسب في الحركة والنقل واألولى من نوعها في هذا الموسم وتقوم بربط 

 بين كل مستشفى والمراكز الصحية التابعة له.

 دم وجود المختبر وصعوبة نقل العينات مشكلتان تعاني منها مستشفيات المشاعر هل تم حل هذه المشكلة؟ع -

قمنا في الشؤون الصحية بتوقيع اتفاقية مع جامعة الملك عبدالعزيز الستئجار مختبر إقليمي متحرك سيوجد في 

المستشفى والمختبر، فقد فشلت السيارات مستشفى شرق عرفات، كما قمنا بتجهيز دراجات نارية لنقل العينات بين 

 سابقا في نقل العينات، وكانت تستغرق العينة حوالى ساعتين من عرفات إلى مكة.

أكبر عقبة نواجهها هي عجزنا عن تقديم خدمة صحية  ما هي العقبات التي تواجه الشؤون الصحية في موسم الحج؟ -

هذه الشرائح صعب ونحن لدينا خطط متكاملة ولكن يعيقنا في ألكبر شريحة ممكنة في وقت معين ألن الوصول إلى 

بعض األحيان عن تنفيذ هذه الخطط وجود الزحام الذي يؤدي في كثير من األحيان إلى إغالق الطرق بشكل نهائي وعدم 

قدرت سيارات اإلسعاف على الوصول إلى المستشفى أو حتى إلى المريض وهذا يحدث في كل عام خاصة في المراكز 

 الصحية التي توجد في بعض المناطق المكتظة بالحجاج كمسجد نمرة وجبل الرحمة والمناطق المحيطة بهما.
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 مليون مصحف من مجمع الفهد هدية للحجاج 0.2

 

 المدينة المنورة  -واس 

 12/12/1122الجمعة 

 

يواصل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة إنفاًذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك 

تقديم نسخة من إصدارات المجمع لضيوف الرحمن من حجاج بيت اهلل  -حفظه اهلل  -سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

لبحرية(. كما يواصل المجمع سنوًيا في توزيع هدية خادم الحرمين الحرام عبر منافذ المملكة المختلفة )البرية، الجوية، ا

 الشريفين على كل حاج عند مغادرته عبر المنافذ، 
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 طبي حجاج إندونيسيا يطلع على خدمات مستشفى الملك فيصل

 

 مكة المكرمة -مكة 

استقبل مدير مستشفى الملك فيصل بالعاصمة المقدسة الدكتور نادر 

الوفد الطبي لحجاج إندونيسيا يرافقه عدد من مطير أمس رئيس 

 األطباء والمرشدين واإلعالميين اإلندونيسيين.

وقال نادر مطير إن المستشفى أكمل استعداداته لخدمة الحجاج من 

خالل عدد كبير من األطباء والفنيين واإلداريين، إضافة إلى ما يحتويه المستشفى من تجهيزات طبية وغير طبية حديثة، 

 نا أن المستشفى يقدم خدماته الطبية لكافة الحجاج من مختلف الجنسيات وعلى مدار الساعة.مبي

وزار الوفد اإلندونيسي أقسام المستشفى المختلفة حيث أبدوا إعجابهم بما شاهدوه من تجهيزات طبية وكوادر بشرية 

بية التي تصب في خدمة ضيوف وقدموا شكرهم لمنسوبي المستشفى على جهودهم المميزة في تحسين الخدمات الط

 الرحمن.

حضر اللقاء المساعد للخدمات الطبية الدكتور زهير هوساوي، ومدير التثقيف الصحي عبدالرحمن المغربي، ورئيس 

 قسم الخدمة االجتماعية ماجد يلي، وأحمد الزهراني من قسم اإلعالم الصحي والعالقات العامة.
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 مطار جدةألف حاج إلى  288رحلة تنقل  3950
 

 جدة  -مكة 

 

بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين، 

أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج 

المركزية األمير خالد الفيصل، استعرض 

مستشاره رئيس اللجنة التنفيذية والتحضيرية 

ألعمال الحج الدكتور هشام الفالح أمس مع 

 الجهات المعنية الخطة التشغيلية لموسم حج

 .العام الحالي

وتهدف خطة اللجنة اإلشرافية على أعمال الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والتي تشارك في تنفيذها 

جهات عدة من مختلف القطاعات ذات العالقة بضيوف الرحمن إلى تسهيل إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من خالل تأمين 

الساعة، والتنسيق الفعال بين كل الجهات العاملة، وتطبيق أعلى معايير السالمة  القوى العاملة المطلوبة على مدار

للمحافظة على سالمة األفراد والمرافق والممتلكات، إضافة إلى االستغالل األمثل لكل الموارد المتوفرة في مبنى صاالت 

 .الحج والعمرة

عبدالعزيز الدولي بجدة إلى عدد الرحالت المتوقع والذي وتطرق االجتماع الذي عقد في صالة الحجاج بمطار الملك 

ألف حاج، كما استعرض حصص الدول من  211رحلة ستنقل  4521سيقارب حتى السابع من ذي الحجة المقبل نحو 

 .الحجاج عبر مختلف المنافذ وآلية إنهاء إجراءاتهم منذ قدومهم ألداء الفريضة وحتى مغادرة المملكة إلى بلدانهم

رضت الجهات اإلجراءات التي تتم الستقبال ضيوف الرحمن بداية من وصول الرحلة إلى مطار الملك عبدالعزيز واستع

 .الدولي، ثم دخول الحجاج إلى صاالت القدوم ومنطقة المراقبة الصحية، وإجراءات الجوازات، واستالم األمتعة

كاونتر لوزن الحقائب، ومطاعم  251إلى  كاونتر جوازات، إضافة 241صالة سفر لضيوف الرحمن فيها  23وخصص 

 .دورة مياه 2411مصلى و 31موقفا للمركبات والحافالت، و 23ومناطق تسوق، وكذلك محالت صرافة ومراكز تغليف، و
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 شرطة المدينة تدفع بكامل طاقتها لخدمة ضيوف الرحمن

 

 خالد الزايدي -المدينة المنورة 

استعدادتها لموسم الحج، أكملت شرطة المدينة المنورة     

واعتمدت خطة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن جاء ذلك خالل 

اجتماع مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم 

الشهراني بقيادات ومديري اإلدارات واألجهزة األمنية التابعة 

ه، وذلك 1436لألمن العام لمناقشة خطة حج لهذا العام 

شرطة المنطقة، حيث شارك  بقاعة االجتماعات بمديرية

باالجتماع مديرو وقادة " المرور وقوة الطوارئ والدوريات وأمن الطريق ومدينة التدريب واألمن والحماية واألدلة الجنائية 

  ."واألنظمة واالتصاالت

والمرورية التي تكفل وبين اللواء الشهراني خالل االجتماع أن الخطة تهدف إلى اتخاذ كافة التدابير واالحترازات األمنية 

أداء الحجاج والزوار لمناسكهم خالل موسم الحج بكل يسر وسهولة، كذلك مضاعفة الجهود من خالل إعادة تنظيم 

وترتيب العمل، وتسخير جميع اإلمكانات البشرية واآللية المتاحة، وتسيير الدوريات الراكبة والراجلة والسرية، وإعطاء 

 .الرتباط ببقائهم بالبالد لفترة زمنية محددة، والعمل على تسهيل الحركة المرورية قضايا الحجاج اهتماما مضاعفا
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 حاج من مطار الملك فهد.. بالشرقية 2111رحلة جوية تقل  16

 

 منير النمر -الدمام 

بحجاج بيت رحلة خاصة  21يسير مطار الملك فهد الدولي بالدمام في السادس والسابع من شهر ذي الحجة المقبل،     

حاج، في الوقت الذي تشدد فيه إدارة المطار على منح الحجاج معاملة  1211اهلل الحرام من المنطقة الشرقية، ستنقل 

  .خاصة وتسهيل حركة سفرهم

إن حجاج الداخل لهم مواقع مخصصة وفق " :"وقال أحمد العباسي مدير العالقات العامة واإلعالم في المطار ل"الرياض

، مضيفًا "ال توجد سلبيات في العام الماضي بسبب االستعدادات الكبيرة التي توليها "وينقلون في رحالت خاصة التعليمات،

 ."اإلدارة قبل الموسم، إذ يكون جميع المعنيين على أهبة االستعداد لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام

  



 

 
 

19 

 

 

 ألف عقار وقائي قدمت للحجاج 29

الوقائية لضيوف الرحمن وتعزز سالمة صحة المدينة تتابع خدماتها 
 الكادر الطبي

 

 سالم األحمدي –المدينة المنورة 

واصلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة الصحة العامة جوالتها الميدانية التي     

إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية لمتابعة يقوم بها فريق االستجابة السريعة بمنطقة المدينة المكون من منسوبي 

جميع المستشفيات والمراكز صحية التابعة لمنطقة المدينة للقطاعين الحكومي والخاص؛ لضمان التأكد من جاهزيتها 

والتدريب العملي على  MERS-CoV في التعامل مع جميع األمراض المعدية بما فيها متالزمة الشرق األوسط التنفسية

 13كافحة العدوى لحماية المرضى والزوار والكادر الصحي في حال الحاجة، هذا وقد جرى القيام بأكثر من أساسيات م

  .جولة لفرق االستجابة السريعة خالل األيام الماضية

( ألف حاج مطلع الشهر الحالي بمنفذ مطار األمير محمد بن 222وأوضحت صحة المدينة بأنه تم تسجيل أكثر من )

( ألف لقاح فموي لشلل األطفال، وتم 11224ألف عقار وقائي و ) (29231)دولي بالمدينة، كما تم تقديم عبدالعزيز ال

( مراجعا في المراكز الصحية العاملة المكلفة للعمل بموسم حج هذا العام، وبلغ نشاط المستشفيات 2532استقبال )

 (2) %( كما أجريت35بالعام المنصرم بمعدل )+ ساعة الماضية زيادة نسبية في استقبال المراجعين مقارنة 13خالل 

( حالة لمستشفى الملك فهد ومستشفى األنصار، وبلغت نسبة 15ساعة الماضية وتم إسعاف ) 13عمليات جراحية خالل 

  .لحاالت التنويم (% 82)%( و  2212اإلشغال ألسّرة العناية المركزة )

 BICSL (Basic Infection ًا المبادرة التي طرحتها إلصدار رخصةوأشارت صحة المدينة بأن وزارة الصحة اعتمدت مؤخر

Control Skills License)  لجميع المكلفين بالعمل في المنشآت الصحية بموسم الحج وذلك لضمان سالمتهم، حيث سيتم

  .سنويًاتطبيق إصدار هذه الرخصة للكادر الطبي المكلف ألعمال موسم الحج للسنة األولى وسيتم تجديد إصدارها 

وتشتمل هذه الرخصة على خمسة اشتراطات يجب على الكادر الطبي المكلف في الحج أن يستوفيها ليتمكن من مزاولة 

مهامه وتشمل: التدريب الصحيح على نظافة وتطهير األيدي واالستخدام الصحيح للواقيات الشخصية واجتياز اختبار 

 .م ضد الحمى الشوكية واالنفلونزا الموسميةمالءمة الكمامة الخاصة بالعزل الهوائي والتطعي
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 إدارات المدينة جاهزة لموسم الحج

 

 (المنورة المدينة) المغامسي سامي

 م 12:13:11    12/12/1122

أكملت اإلدارات الحكومية في المدينة المنورة استعدادها لموسم الحج بمتابعة وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي 

 .سلمان أمير المنطقة، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن األمير فيصل بن

وأوضح نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل الفالح أن خطة وكالة الرئاسة لموسم 

 .الحج ينفذها خمسة آالف موظف وموظفة وعامل وعاملة

ألف حافظة مع الكاسات النظيفة ذات االستخدام الواحد تم  22وبين أنه تم توفير كميات إضافية من ماء زمزم عبر 

طن من ماء زمزم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وتنظيم حلقات تعليم  411توزيعها في المسجد النبوي، ونقل 

اداتهم وتحفيظ القرآن الكريم، وتخصيص عدد من طلبة العلم لإلجابة على استفسارات الزوار وإرشادهم في أمور عب

من جانبه أوضح مدير  احترازات أمنية .عبر االتصال بهم مباشرة أو بواسطة هواتف اإلفتاء في مواقع متفرقة من المسجد

شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي الشهراني أن خطتهم لموسم الحج تركز على اتخاذ كافة التدابير واالحترازات األمنية 

مناسكهم بيسر وسهولة، ومضاعفة الجهود من خالل إعادة تنظيم وترتيب العمل، والمرورية التي تكفل أداء الحجاج ل

وتسخير جميع اإلمكانيات البشرية واآللية المتاحة لتحقيق المصلحة العامة، واالستفادة القصوى منها عن طريق حسن 

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

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

من جانبه  أهداف إلدارة األداء 7 .أشكالها قبل وقوعها بشتى الوسائل الممكنة، وتسيير الدوريات الراكبة والراجلة والسرية

ارة الحج بالمنطقة خطته لتقديم أفضل الخدمات للحجاج وزوار المسجد النبوي، وأوضح مدير عام الفرع أكمل فرع وز

محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، أن خطتهم للحج هي جزء من خطة الوزارة، وتم تطويرها في هذا الموسم بمفهوم 

برنامج  22يسعى الفرع لتحقيقها من خالل هدفا إجرائيا  23)إدارة األداء( وتتضمن سبعة أهداف رئيسة ينبثق منها 

وبين مدير عام الشؤون الصحية ورئيس لجان الحج بصحة المنطقة الدكتور أحمد بن  تجهيز مراكز إسعافية .عمل

إبراهيم الصغير، أنه يتم التركيز على خدمات المراكز الصحية المحيطة بالحرم النبوي، كونها أقرب لمواقع تواجد الحجاج 

إضافة لمراكز منافذ الدخول، مشيرا إلى تجهيز مراكز اإلسعاف الطارئة على الطرق المحورية المؤدية للمدينة والزوار؛ 

وأكد المتحدث الرسمي لهيئة الهالل األحمر السعودي  خدمات طبية .المنورة لمجابهة حاالت الحوادث خالل موسم الحج

 211تقديم الخدمات اإلسعافية الطبية للحجاج، مشيرا إلى أن بالمنطقة خالد السهلي، أنه تم اعتماد برنامج متكامل ل

موظف من أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف وطوارئ وسائقين، ينفذون خطة الهيئة، وبين أن طائرتين لإلسعاف الجوي 

 411ويبدأ  .جاهزة لتغطية جميع الطرق المؤدية للمدينة المنورة وداخل الحدود اإلدارية للمنطقة، ومتابعة قوافل الحجيج

 .ذي القعدة بالمسجد النبوي الشريف 11متطوعة عملهم في الحج يوم  411متطوعا و
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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 

 إدارة خدمات الحجاج والعالقات الحكوميةوالمشرف على 

 الدليل السيد: كمال أحمد خليفة

  إعداد اللجنة اإلعالمية:

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