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 وزير الحج والعمرة : الحج من القطاعات الواعدة القابلة للنمو وتوليد الوظائف 

 

  م واس 2316سبتمبر  32هـ الموافق  1431ذو القعدة  33جدة 
أكد معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، أن محور التفوٌج ٌعد عنصراً رئٌساً 

حاً أن نجاح الموسم ٌستدعً التعاون التام والدقٌق بٌن مختلؾ األطراؾ وأساسٌاً فً نجاح موسم الحج ، موض
فً منظومة الحج والتقٌد التام بخطط التفوٌج المعتمدة ، وأشار إلى أن وزارة الحج والعمرة ستعمل على متابعة 

منظومة  األداء بدقة ورصد اإلٌجابٌات وتعزٌزها والسلبٌات وتحوٌلها إلى فرص واعدة بمشاركة كافة أطراؾ
  . الحج والعمرة

شخصاً من ممثلً شركات ومإسسات حجاج الداخل  153جاء ذلك خالل لقاء معالٌه أمس الخمٌس بؤكثر من 
بؽرفة مكة، بحضور وكٌل وزارة الحج والعمرة حسٌن بن ناصر الشرٌؾ ، ومدٌر عام مكتب وزٌر الحج 

ج الداخل فاٌز البركاتً، ورئٌس المجلس التنسٌقً والعمرة فٌصل بن عبدهللا البهٌجان ، ومدٌر عام إدارة حجا
  . لحجاج الداخل فضل جهوري ، وعدد من أعضاء المجلس

وقال معالٌه : إن قطاع الحج ٌعد من القطاعات الحٌوٌة االستراتٌجٌة وٌحتل مكانة محورٌة فً رإٌة المملكة 
إعمار الحرمٌن الشرٌفٌن ، منذ تؤسٌسها العتبارات عدة فً مقدمتها الدور التارٌخً للمملكة فً خدمة و 2333

وصوالً إلى هذا العهد الزاهر .. عهد خادم  -رحمه هللا -على ٌد الملك عبدالعزٌز بن عبدالرحمن آل سعود 
 -حفظهم هللا-الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود ،وسمو ولً العهد ، وسمو ولً ولً العهد 

ستمرار فً مشارٌع توسعة الحرم المكً ، الذي ٌشهد حالٌا أكبر توسعة فً تارٌخ لخدمة ضٌوؾ الرحمن واال
  . اإلسالم

وأضاؾ معالً وزٌر الحج والعمرة أن قطاع الحج من القطاعات الواعدة والقابلة للنمو وتولٌد الوظائؾ ورفع 
ومبادرات برنامج  2333 مساهمته فً دعم الناتج المحلً بما ٌتفق ومستهدفات هذا القطاع فً رإٌة المملكة

  . فً مجال الحج والعمرة 2323التحول الوطنً 
وأردؾ معالٌه : تنظر وزارة الحج والعمرة لهذا القطاع وللمجلس التنسٌقً واللجنة الوطنٌة للحج والعمرة 

جٌة كشركاء فً عملٌة التطوٌر والتنظٌم ورفع كفاءة األداء ، وتولً الوزارة برنامجها للشراكات االستراتٌ
وتعظٌم العالقة مع القطاع الخاص أولوٌة كبرى لتوسٌع التعاون والتشارك فً بلوغ األهداؾ ، كما أن الدفع 

بسٌاسة التحفٌز وإعطاء الثقة للشركات للعطاء واإلبداع سٌسهم فً رفع معدل اإلنتاجٌة وإبراز الصورة 
ة مشتركة لكافة األطراؾ فً منظومة اإلٌجابٌة لدور المملكة فً خدمة ضٌوؾ الرحمن ، وهذه مهمة حضارٌ

  . الحج والعمرة
وشكر معالٌه فً ختام اللقاء الحضور من مختلؾ الجهات العاملة فً شإون حجاج الداخل ، ودعا المولى عز 
  . وجل أن ٌسدد خطى الجمٌع بالنجاح والتوفٌق للسمو بخدمة ضٌوؾ الرحمن كؤشرؾ خدمة على وجه األرض

لتنسٌقً لمإسسات وشركات حجاج الداخل ٌعمل وفق رإٌته ك كٌان كبٌر موحد بمعاٌٌر مما ٌذكر أن المجلس ا
عالمٌة لخدمة حجاج الداخل بموارد مالٌة مستدامة متبنٌاً مبدأ التخطٌط االستراتٌجً منهجاً للنهوض بقطاع 

لخدمات مإسسات وشركات خدمة حجاج الداخل ، وفق رإٌة طموحة واالعتماد على بناء بنٌة تحتٌة من ا
الحدٌثة والؽٌر تقلٌدٌة ، للوصول إلى الرإى الطموحة الهادفة إلى االرتقاء بخدمات حجاج الداخل ، وتقدٌم 

  . خدمات تلٌق بحجاج بٌت هللا الحرام
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عالم  222غداً بمكة المكرمة .. انطالق ندوة الحج الكبرى بحضور 

 ومفكر إسالمي

 سم وا 2316ر سبتمب 33هـ الموافق  1431ذو الحجة  31جدة 

تنطلق ؼداً فً رحاب العاصمة المقدسة ندوة الحج الكبرى تحت عنوان "الحج بٌن الماضً 

والحاضر .. التطورات والتنظٌمات فً الحج وأثرها فً تحقٌق مقاصد الحج الكبرى" برعاٌة معالً 

ن عالم ومفكر م 233وزٌر الحج والعمرة معالً الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وحضور 

  .أنحاء العالم اإلسالمً

وتهدؾ الندوة التً تستمر ثالثة أٌام وتنظمها وزارة الحج والعمرة إلى تكرٌس اإلخاء والتعاون بٌن 

علماء ومفكري األمة اإلسالمٌة خالل موسم الحج وترسٌخ خطاب االعتدال والوسطٌة والتكاتؾ 

م به حكومة المملكة العربٌة السعودٌة فً بٌن أبناء األمة امتداداً للدور اإلسالمً الكبٌر الذي تقو

نشر قٌم اإلسالم السمحاء وتبصٌر ضٌوؾ الرحمن بالخدمات الكبٌرة التً تقدمها حكومة المملكة 

لضٌوؾ بٌت هللا الحرام ألداء نسكهم بكل ٌسر وسهولة واطمئنان واالستفادة من المشارٌع 

من مختلؾ أنحاء العالم فً رحلتهم اإلٌمانٌة والخدمات الواسعة التً تتٌحها حكومة المملكة للحجاج 

  .نحو األماكن المقدسة

وٌتحدث فً الندوة التً تعد إحدى الفعالٌات البارزة فً موسم الحج ، سماحة مفتً عام المملكة 

رئٌس هٌئة كبار العلماء الشٌخ عبدالعزٌز بن عبدهللا آل الشٌخ وفضٌلة مفتً الدٌار المصرٌة الشٌخ 

معالً الرئٌس العام لشإون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمام وخطٌب المسجد شوقً عالم ، و

الحرام فضٌلة الشٌخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزٌز السدٌس ، وفضٌلة رئٌس مجمع الفقه 

بجمهورٌة السودان الدكتور عصام البشٌر وفضٌلة إمام وخطٌب المسجد الحرام الشٌح الدكتور 

لة الدكتور عبد الفتاح مورو من تونس ومعالً مدٌر جامعة الحكمة بنٌجرٌا صالح بن حمٌد ، وفضٌ

  .الدكتور عبدالرزاق دٌرمً ، وؼٌرهم من علماء العالم اإلسالمً فً مختلؾ العلوم

وسٌتناول البرنامج العلمً للندوة الثوابت والمتؽٌرات فً فقه الحج وتجارب الدول اإلسالمٌة فً 

حقٌق مقاصد الحج الكبرى، كما سٌتحدث معالً الشٌخ الدكتور عبدهللا توعٌة الحجاج وأثره فً ت

المطلق عن تفعٌل قواعد الحاجة والضرورة فً الحج ، وٌتناول رئٌس التجمع الثقافً فً مورٌتانٌا 

الشٌخ الدكتور محمد الحافظ النحوي النشاط العلمً والثقافً فً الحج بٌن الماضً والحاضر، كما 

خ الدكتور عبدالوهاب ابو سلٌمان عن صور التواصل االجتماعً بٌن الحجاج ٌتحدث معالً الشٌ

  .بٌن الماضً والحاضر

فٌما سٌتناول معالً مدٌر الدفاع المدنً بالمملكة الفرٌق سلٌمان العمرو استراتٌجٌات تؤمٌن سالمة 

ٌة والبحوث الحجاج والحماٌة من الكوارث ، كما سٌتحدث فً الندوة مدٌر مركز الدراسات االسالم

فً الهند مجٌب الرحمن كوالنعارا عن الحج فً الماضً ، كما سٌتحدث فً ندوة الحج الكبرى 

مدٌر معهد ابن خلدون للدراسات فً بولندا إضافة إلى نخبة واسعة من المتحدثٌن من كافة أقطار 

  .العالم اإلسالمً والجالٌات اإلسالمٌة فً أمرٌكا ودول أوربا
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رض الخطط المرورية والتنظيمية التي تنفذها القوات األمن العام يستع

 المشاركة في الحج

 

 سم وا 2212سبتمبر  22هـ الموافق  1437ذو القعدة  32مكة المكرمة 

يستعرض األمن العام ، ممثال بقيادة قوات أمن الحج ، اعتبارا من الغد، عددا من الخطط 

  .من األمن العام لحج هذا العامالمرورية والتنظيمية التي تنفذها القوات المشاركة 

وأوضح قائد التوعية واإلعالم في الحج العقيد سامي الشويرخ أن االمن العام يهدف إلى إبراز 

األدوار التي تقوم بها قيادات األمن العام المشاركة في هذه المهمة الدينية الهامة ، إلى جانب 

  .إلقاء الضوء على مجمل االستعداد والتجهيز

غدا من مقر األمن العام بمنى ثالث المؤتمرات االعالمية القيادات المرورية في منى وتنطلق 

ومزدلفة وعرفات ومرور العاصمة المقدسة ونقاط المنع والتحكم، وسيتم بث المؤتمر مباشرة 

عبر عدد من القنوات الفضائية بحضور مندوبي وسائل االعالم المحلية ، حيث يبدأ المؤتمر في 

  .الرابعة عصرا من مقر األمن العام بمنى تمام الساعة
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 مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا تقيم لقاءاً حول خطط التفويج وإدارة الحشود 

     

    
 سم وا 2316سبتمبر  32ق هـ المواف 1431ذو القعدة  33مكة المكرمة 

أقامت مإسسة مطوفً حجاج دول جنوب آسٌا الٌوم لقاءاً لشرح خطط التفوٌج وإدارة الحشود، بحضور مساعد 
قائد قوات أمن الحج إلدارة وتنظٌم المشاة اللواء محمد حسٌن الشرٌؾ ، ورئٌس مجلس إدارة المإسسة الدكتور 

اتب مجموعات الخدمات المٌدانٌة ، وذلك بمقر المإسسة بحً رأفت بن إسماعٌل بدر ، وأعضاء التفوٌج بمك
 .الرصٌفة فً مكة المكرمة

وأكد اللواء محمد بن حسٌن الشرٌؾ أن العمل خالل موسم الحج هو عمل تكاملً بٌن جمٌع القطاعات المعنٌة 
إولٌته بخدمة ضٌوؾ الرحمن لتقدٌم أفضل الخدمات للحجاج ، مشٌرا إلى ضرورة أن ٌستشعر كل شخص مس

 .الدٌنٌة والوطنٌة واإلنسانٌة عند أداء مهامه فً خدمة الحجاج
من جانبه أوضح ركن العملٌات بقٌادة إدارة تنظٌم المشاة العقٌد فواز المتٌهً أن أدوار مإسسات الطوافة فً 

ضرورة  خطط التفوٌج وإدارة الحشود متمثلة فً االلتزام بجداول التفوٌج فً ظل كثرة األجهزة الرقابٌة مع
إرشاد الحجاج بااللتزام فً المسارات المحددة لهم حتى وإن طالت مسافات سٌرهم وذلك حرصا على سالمتهم ، 
مشددا على منع االفتراش منعا باتا وكذلك حمل األمتعة أثناء الذهاب لرمً الجمار مع أهمٌة توفٌر وسائل النقل 

تفوٌج ، عالوة على توفٌر مرشدٌن مع كل فوج شرٌطة أن وااللتزام بها سواء عبر الحافالت أو القطار لضبط ال
 .ٌكونوا على علم بالمسارات وذلك لقٌادة أفواج الحجٌج أثناء عملٌة التفوٌج

وطالب بضرورة توعٌة الحجاج بهدوء واتباع تعلٌمات رجال األمن مع أهمٌة ارتداء اإلسورة اإللكترونٌة ، 
دراجات النارٌة فً الطرقات الضٌقة القرٌبة من الجمرات إلتاحة مشٌراً إلى منع استخدام عربات الجولؾ وال

المجال للمشاة ، داعٌا إلى عدم إخراج الحجاج من المخٌمات إال بعد وصول الحافالت مع االهتمام بالخدمات 
داخل المخٌمات حتى ال ٌضطر الحجاج للخروج منها وافتراش الطرقات باإلضافة إلى تشرٌع أبواب الطوارئ 

 .دار الساعةعلى م
وقّدم العقٌد فواز المتٌهً عرضاً عن خطط المشاة خالل موسم الحج وأبرز المواقع التً تشهد كثافة عالٌة 

وكٌفٌة استقبال الكتل البشرٌة القادمة من مزدلفة صباح ٌوم العاشر من شهر ذي الحجة مإكدا أن جمٌع 
 .بٌت هللا الحرام االعتبارات قد وضعت فً الحسبان بما ٌضمن سهولة تنقل حجاج

ولفت النظر إلى أن خطط هذا العام تعتمد على تفكٌك الكتل البشرٌة خصوصا فً الطرقات الضٌقة القرٌبة من 
العرب والجوهرة لضمان عدم وجود اختناقات بشرٌة ، مبٌنا أنه سٌتم منع  جسر الجمرات بشكل متوازن كسوق

عزٌزٌة بحٌث ٌتم تسهٌل وصولهم لرمً الجمار ثم العودة افتراش حجاج المبٌت المسائً ممن ٌسكنون فً حً ال
ذي الحجة وتفتٌتها حتى  12لمخٌماتهم إلكمال مبٌتهم ، مشٌراً إلى إٌقاؾ جمٌع الكتل المتدفقة فً وقت مبكر ٌوم 

 .ال تتسبب فً ازدحام وتكدسات ألن سالمة الحجاج أوال
ون حرة حتى نهاٌة الٌوم السابع فٌما ستكون الطرق فً وأفاد العقٌد المتٌهً أن حركة السٌارات والحافالت ستك

الٌوم الثامن باتجاه واحد من الؽرب إلى الشرق باستثناء طرٌق الملك فهد وطرٌق عبدالعزٌز وجسري الملك 
عبدهللا والملك خالد التً ستكون باتجاهٌن أما فً الٌوم التاسع فستكون جمٌع الطرق باتجاه واحد نحو عرفات 

 .عبدالعزٌز والملك فهد وجسر الملك خالد طرٌق الملك
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 أمانة المدينة المنورة تبحث سير خطة أعمال الحج

    

 
 سم وا 2316سبتمبر  32هـ الموافق  1431ذو القعدة  33المدٌنة المنورة 

اجتمع وكٌل أمٌن منطقة المدٌنة المنورة للبلدٌات الفرعٌة والضواحً المهندس حمزة سبٌه أمس مع 

مٌن للخدمات محمد سلٌهم، لإلطالع على سٌر خطة أعمال الحج، ومدى سٌر الخطة خالل وكٌل األ

 .هذه الفترة

وبحث اللقاء أهمٌة الرقابة على األسواق، والمحالت التجارٌة الخاصة باإلصحاح البٌئً وتشدٌد 

األداء  الرقابة على المحالت، وتكثٌؾ الجوالت الرقابٌة فً جمٌع نطاق البلدٌات عبر رفع مإشرات

ببرنامج الرقابة اإللكترونً، والرفع بصورة دورٌة عن نتائج هذه الجوالت، وما تم اتخاذه من 

  .إجراءات

وأكد سبٌه خالل اللقاء أن هناك خطط ٌومٌة تعمل بها البلدٌات الفرعٌة تشمل الجوالت على محالت 

ورفع هذه النتائج ٌومٌاً األؼذٌة، والمطاعم، ومطابخ اإلعاشة، وكل ما ٌتعلق بالصحة العامة، 

لمعرفة أداء ومستوى العمل فً قطاعات كل بلدٌة، لتحقٌق أفضل الخدمات التً ُتقدم ألهالً، 

 .وزوار طٌبة الطٌبة
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 عاًما 22قرون خالل رحلة استمرت  7بحار صيني يزور مكة المكرمة قبل 

 
 سم وا 2316سبتمبر  33هـ الموافق  1431ذو الحجة  31لرٌاض 

 .إعداد : محمد القحطانً

كشفت الوثائق التارٌخٌة الصٌنٌة عن أن أول بحار صٌنً مسلم زار مكة المكرمة والمدٌنة المنورة 

م، وذلك فً إطار العالقات المتبادلة بٌن العرب والصٌنٌٌن 1424 -م 1363خالل الفترة ما بٌن 

 -ان قرًنا، حٌث زار أول عربً الصٌن فً عهد الخلٌفة عثمان بن عفّ  13التً تعود إلى ما قبل 

 .م651عام  -رضً هللا عنه 

وجاءت زٌارة البحار الصٌنً حّجً محمود شمس )جٌنػ خه( لمكة المكرمة والمدٌنة المنورة خالل 

م، لٌقود 1424 -م 1363رحلة أمر بها اإلمبراطور مٌنػ تشٌنػ الذي حكم الصٌن خالل الفترة من 

ا كبًٌرا فً رحلة إلى دول منطقة ؼرب المحٌط ًٌ األطلسً والمحٌط الهندي استمرت  أسطوالً بحر

 .عاًما، بؽٌة زٌادة التبادل التجاري بٌن الصٌن والعالم الخارجً 22

م( الجزٌرة 1433 -م 1311وخالل هذه الرحلة الطوٌلة زار شمس الذي عاش ما بٌن أعوام ) 

كة العربٌة منطلًقا من مٌناء )كلكتا الهندي( حتى وصل إلى مٌناء جدة، ومن جدة توجه إلى م

المكرمة التً شرب منها ورفاقه ماء زمزم، ثم زار مسجد رسول هللا محمد صلى هللا علٌه وسلم فً 

 .المدٌنة المنورة، وسلم على قبر النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم

ودّونت هذه الرحلة فً كتاب حدٌث صدر عن مركز الترجمة فً جامعة الملك سعود باللؽة 

خ التبادالت الثقافٌة بٌن الصٌن والعالم العربً( وحصلت "واس" على العربٌة، بعنوان )موجز تارٌ

نسخة منه، للباحث الصٌنً فً مجال التارٌخ والدراسات الصٌنٌة العربٌة سونج سٌان الذي ولد عام 

 .م1346

وتناول سونج سٌان فً كتابه تفاصٌل تارٌخ العالقات بٌن العرب والصٌنٌٌن، بما فً ذلك تارٌخ 

 .م، وأوائل من دخل اإلسالم من الصٌنٌٌن331 -م 612م للصٌن خالل الفترة من دخول اإلسال

ًٌا( أُرسلوا من قِبل الخلفاء  31وأوضح أن الكتب التارٌخٌة الصٌنٌة الموثقة ذكرت أن ) مبعوًثا عرب

المسلمٌن إلى الصٌن فً أزمنة مختلفة، ومنهم رسول الخلٌفة األموي سلٌمان بن عبدالملك الذي زار 

م(، ورسول الخلٌفة العباسً هارون الرشٌد الذي التقى 116ٌنة )تشانؽآن الصٌنٌة( سنة )مد

 (.م233 -م 126اإلمبراطور تانػ جٌن ٌوان خالل فترة حكمه للصٌن ما بٌن أعوام )

وتناول سٌان موضوع مكانة اللؽة العربٌة بوصفها لؽة التجارة الدولٌة المستخدمة فً األوساط 

، مستعرًضا قصة منطقة -على حد قوله  -ة الدولٌة فً ذلك الوقت لعدة قرون التجارٌة والعلمٌ

)شٌنجٌانػ الصٌنٌة( التً استخدمت الحروؾ العربٌة فً عمالتها الفضٌة فً مطلع القرن العشرٌن، 

ٌُكتب على وجهً العملة الرموز الصٌنٌة والحروؾ العربٌة  .حٌث كان 

تفاصٌل تارٌخ التبادالت الثقافٌة بٌن الصٌن والعرب واشتمل الكتاب على خمسة أبواب استعرضت 

منذ مطلع القرن السابع المٌالدي حتى مطلع القرن التاسع عشر، عالوة على قصص حركة 

التبادالت التجارٌة بٌن العرب والصٌنٌٌن عبر طرق الحرٌر، وعصر تؤثٌر الطب العربً القدٌم فً 

 .ٌنالطب الصٌنً، وانتشار الفنون العربٌة فً الص
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مليون قطعة مستهلكات طبية لسيارات اإلسعاف  12الهالل األحمر يؤمن 

 المخصصة في موسم الحج

 
 سم وا 2316سبتمبر  33هـ الموافق  1431ذو الحجة  31الرٌاض 

هـ( ، 1431استحدثت هٌئة الهالل األحمر السعودي ممثلة بلجنة التموٌن الطبً بحج هذا العام )

وٌن وتزوٌد سٌارات اإلسعاؾ المشاركة فً الحج ٌسمى بـ ) صنادٌق نظاماً جدٌداً فً عملٌة تم

مستهلكات التموٌن الطبً ( حٌث ٌتم تجهٌز كل سٌارة إسعاؾ بثالث صنادٌق )أ، ب، ج(، وتسلم 

 .للمسعؾ الذي بدوه ٌقوم بتفرٌؽها فً سٌارة اإلسعاؾ

من المستهلكات ملٌون قطع  12( صندوق ٌحتوي على 1233وجهز التموٌن الطبً أكثر من )

 433الطبٌة، باإلضافة إلى وجود رصٌد احتٌاطً فً حاالت الكوارث ال قدر هللا لتدعٌم المٌدان بـ 

ملٌون( قطع مستهلكات طبٌة، لتكون فً متسودعات التموٌن بنطاقً منى 4صندوق بمجموع )

 .ثومزدلفة و قرٌبة من المراكز المنتشرة فٌها وتزوٌدها بالصنادٌق فً حالة الكوار

-15( حالة طارئة عادٌة، و ) 33-23وٌستطٌع نظام صنادٌق المستهلكات بفئاته الثالث استٌعاب )

( حالة حادة وحرجة، بخالؾ إحتواء كل سٌارة إسعاؾ على مواد أساسٌة من أجهزة صدمات  23

وأسطوانة أوكسجٌن وجهاز قرءات العالمات الحٌوٌة باإلضافة ألجهزة شفط السوائل واأللواح 

 .شبٌة والجبائر العنقٌة وتثبٌت األطراؾالخ

وتعد اللجنة الذراع األساسً الطبً للهٌئة فً المشاعر المقدسة عطفا على المهام التً تضطلع فٌها 

، من أبرزها ، تحدٌد كمٌات األدوٌة واللوازم الطبٌة المطلوبة للحج والعمل على تؤمٌنها، وتعمل 

دعات الرئٌسٌة والفرعٌة الخاصة بالنطاقات) منى ومزدلفة( اللجنة على متابعة توزٌع وإمداد المستو

 .باحتٌاجاتها من المواد التموٌنٌة للمراكز وسٌارات اإلسعاؾ

وانطلق عمل اللجنة فً اإلعداد والتحضٌر للمشاركة فً موسم الحج عبر اتجاهٌن ، األول ٌتعلق 

لجنة التموٌن الطبً باإلمداد الطبً  فً اإلدارة العامة للتموٌن الطبً فً الهٌئة، والثانً ٌتعلق فً

بالمشاعر والعاصمة المقدسة، إذ ٌتم المسار األول على عدة مراحل ، أوالها الدراسة واإلعداد ، 

وبدأت هذه المرحلة فور انتهاء أعمال موسم الحج للعام الماضً ، وشملت دراسة التقارٌر الخاصة 

ووفرت األصناؾ الخاصة بالمواد الطبٌة بموسم الحج الماضً لمعرفة نقاط القوة والضعؾ، 

 .المستهلكة فً موسم الحج الحالً

وفٌما ٌتعلق باللجنة، فقد جهزت المستلزمات الطبٌة فً التموٌن الطبً بالعاصمة المقدسة والمشاعر 

فً المستودع الموسمً بعرفات داخل صنادٌق كبٌرة وكتب على كل صندوق اسم الموقع 

، وتم تؽلٌؾ العبوات بملصق بصورة محكمة إذ بلػ  وتارٌخ الصالحٌةومحتوٌات العبوة والكمٌة 

 .( صندوق1233عددها )
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 طيران األمن يشرع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الحج لهذا العام
 

 سم وا 2316سبتمبر  33هـ الموافق  1431ذو الحجة  31مكة المكرمة 

هــ مع بداٌة 1431بدأت القٌادة العامة لطٌران األمن فً تنفٌذ المرحلة الثانٌة من خطة حج هذا العام

مكرمة والمدٌنة المنورة والطرق التً شهر ذي الحجة عبر تكثٌؾ الطلعات الجوٌة فً سماء مكة ال

  .تربطهما راصدًة خاللها الحالة األمنٌة والحركة المرورٌة

وبٌن قائد عام طٌران األمن بوزارة الداخلٌة اللواء الطٌار محمد بن عٌد الحربً، أن الخطة 

القعدة،  المعتمدة لموسم الحج لهذا العام تتكون من مرحلتٌن األولى نفذت فً العشرٌن من شهر ذي

حٌث تم تحرٌك الطائرات من قواعدها وتمركزها فً منطقة مكة المكرمة والمدٌنة المنورة، والقٌام 

بجوالت استطالعٌة مكثفة لألطقم الجوٌة للتعرؾ على ما استجد من مشارٌع عمرانٌة بالمشاعر 

لتً تربط المقدسة )منى ومزدلفة وعرفات(، والمناطق المركزٌة للحرمٌن الشرٌفٌن، والطرق ا

بٌنهم، والقٌام بتجربة جمٌع المهابط الموجودة بها، وكذلك المهابط الموجودة فً المستشفٌات 

 .واألبراج السكنٌة بالمناطق المركزٌة للتؤكد من جاهزٌتها الستخدامها وقت الحاجة

 وأفاد أن المرحلة الثانٌة بدأت من ؼرة ذي الحجة وتستمر حتى ٌوم التروٌة وٌتم فٌها تركٌز

الرحالت الجوٌة على مداخل مكة المكرمة الرئٌسة والطرق السرٌعة التً تربط بٌن مكة المكرمة 

وجدة والمدٌنة المنورة لمتابعة ورصد الحالة األمنٌة والحركة المرورٌة ورصد توافد الحجٌج 

وكشؾ طرق تسلل الحجاج ؼٌر النظامٌٌن ،كذلك مراقبة الحركة المرورٌة والبشرٌة فً المنطقة 

  .المركزٌة للحرمٌن الشرٌفٌن والطرق المإدٌة إلٌها

وأبان اللواء الطٌار الحربً أنه فً فجر ٌوم التروٌة ترفع الجاهزٌة واالستعداد للقوى البشرٌة 

والفنٌة والطائرات المشاركة، حٌث ٌتم زٌادة الطلعات الجوٌة لمتابعة الحالة األمنٌة والوقوؾ عن 

نقلهم للمبٌت فً مشعر منى، وتصل ذروتها صباح ٌوم التاسع كثب على حركة الحجٌج أثناء ت

بتكثٌؾ الطلعات الجوٌة وزٌادة مدتها أثناء تصعٌد الحجٌج إلى مشعر عرفات وما ٌلٌها من انتقالهم 

إلى مشعر مزدلفة، ثم صباح ٌوم العاشر الذي ٌتم فٌه تكثٌؾ الطلعات على مشعر منى لمتابعة 

مً الجمرات، ومراقبة الحركة المرورٌة المتوجهة للحرم المكً الكثافة البشرٌة أثناء نسك ر

الشرٌؾ ألداء طواؾ اإلفاضة، وتستمر الرحالت المجدولة طٌلة أٌام التشرٌق حتى نهاٌة الٌوم 

  .الثالث عشر

وأوضح قائد عام طٌران األمن، استمرار مشاركة طٌران األمن فً منطقة المدٌنة المنورة فً هذه 

لثامن من ذي الحجه، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من الخطة فً المدٌنة المنورة من المرحلة وحتى ا

 .الثالث عشر من شهر ذي الحجة وحتى نهاٌته

وأبان اللواء الحربً أن الطائرات المتواجدة فً سماء مكة المكرمة والمدٌنة النورة مجهزة لإلخالء 

ذات التؤهٌل العالً من الخدمات الطبٌة  الطبً بؤحدث التجهٌزات الطبٌة والكوادر المتخصصة

بطٌران األمن، لنقل الحاالت الحرجة جواً إلى المستشفٌات مبٌناَ أن التجهٌزات المتطورة التً 

تحوٌها الطائرات واألطقم عالٌة التدرٌب والتً اكتسبت خبرات متراكمة من مواسم سابقة تمكنها 

إرسال التقارٌر الفورٌة لمركز عملٌات طٌران من رصد الظواهر األمنٌة والمرورٌة من الجو، و

األمن وتمرٌر المعلومة لمركز القٌادة والسٌطرة وؼرفة العملٌات المشتركة مإكداً االستشعار العالً 

 .للظروؾ األمنٌة الراهنة والقدرة على التعامل مع أي حدث مهما كان نوعه
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 انحداج عشتٛاخ ٚهرقٗ سئٛظ اإلدالء ٔٚثًٍ خٕٓد انًًهكح فٙ خذيح

 انًذُٚح انًُٕسج -عثذانشحٛى انحذاد٘ 

 30/30/6302انغثد 

 

ٔقاف ٔانشؤٌٔ ٔانًقذعاخ اإلعاليٛح تانًًهكح األسدَٛح انٓاشًٛح عٍ ٔائم يحًذ عشتٛاخ ٔصٚش األ -أعشب انذكرٕس 

شكشِ اندضٚم ٔذقذٚشِ انثانغ نحكٕيح انًًهكح ٔعهٗ سأعٓا خادو انحشيٍٛ انششٚفٍٛ انًهك عهًاٌ تٍ عثذانعضٚض عهٗ 

يؤكًذا يا ذقٕو تّ يٍ خٕٓد نشاحح ضٕٛف انشحًٍ ٔيا ذشٓذِ خذياخ انحداج يٍ َقالخ َٕعٛح عاًيا تعذ عاو 

انزٍٚ ٚؤدٌٔ يُاعك انحح نٓزا انعاو حٛث  84حشص انًًهكح عهٗ ذٕفٛش انشاحح نهحداج األسدٍَٛٛ ٔحداج عشب 

  .تذأخ قافالذٓى ذرٕافذ عهٗ األساضٙ انًقذعح ُٔٚرظش اكرًانٓا االثٍُٛ انًقثم

ء انذنٛم حاذى تٍ خعفش تانٙ خاء رنك خالل نقاء يعانٛح ٔانٕفذ انًشافق تشئٛظ يدهظ إداسج انًؤعغح األْهٛح نألدال

 حٛث َٕقشد انًٕضٕعاخ انرٙ ذخض ذُظٛى شؤٌٔ حداج األسدٌ
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 دٔنح إعاليٛح ٔأقهٛاخ 57ٔصاسج انحح ٔانعًشج ذٕقع اذفاقٛاخ يع 
 خذج -ٔاط 

 30/30/6302انغثد 

دٔنح يٍ دٔل انعانى  57يع أكثش يٍ « اذفاقٛاخ حح»شج أَٓا ٔقعد تُداذ يحاضش أٔضحد ٔصاسج انحح ٔانعً

انعشتٙ ٔاإلعاليٙ، كزنك دٔل األقهٛاخ اإلعاليٛح، حٛث ٔطهد إنٗ انًًهكح انٕفٕد انشعًٛح نرهك انذٔل يٍ أكثش يٍ 

عثش يكاذة شؤٌٔ انحح. فًٛا أَٓد انذٔل األخشٖ اذفاقٛاذٓا  0805دٔنح، ٔأَٓد اذفاقٛاخ حداخٓى نًٕعى حح  78

ح أٌ ٔفٕد انحداج انزٍٚ تذأٔا انٕطٕل نًطاساخ ٔيٕاَئ ٔيُافز انًًهكح ذثاًعا، قذيٕا يٍ خًٛع انذٔل انعشتٛح  يثُِّٛ

 .ٔاإلعاليٛح ٔدٔل األقهٛاخ انرٙ ذى انرٕقٛع يعٓا

ًٍَّ ذكثٛف تشايح انرٕعٛح،  ٔأشاسخ ٔصاسج انحح ٔانعًشج فٙ تٛاٌ نٓا أيظ أٌ انرُغٛق يع حداج انخاسج ذض

ٔذطٕٚش تشايح انرفٕٚح عثش ٔسػ عًم يشرشكح َظًد يع يكاذة ٔٔفٕد انحح انًخرهفح، يضٛفح أٌ عذد اندُغٛاخ 

خُغٛح يٍ خًٛع دٔل انعانى، كًا أكذخ فٙ انٕقد راذّ ذشحٛثٓا  023انًغدهح نًٕعى حح ْزا انعاو تهغ أكثش يٍ 

انحح نٓزا انعاو ٔتأعذاد كثٛشج يٍ انذٔل األٔسٔتٛح ٔأيشٚكا  تانحداج اإلٚشاٍَٛٛ انزٍٚ عٛظهٌٕ ألداء فشٚضح

 .ٔأعرشانٛا ٔغٛشْا يٍ دٔل انعانى
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 ٔصٚش األٔقاف األسدَٙ ٚثًٍ خٕٓد انًًهكح نخذيح انحداج
 انًذُٚح انًُٕسج -ٔاط 

 30/30/6302انغثد 

 

أعشب ٔصٚش األٔقاف ٔانشؤٌٔ ٔانًقذعاخ اإلعاليٛح تانًًهكح األسدَٛح انٓاشًٛح انذكرٕس ٔائم يحًذ عشتٛاخ عٍ 

 -شكشِ ٔذقذٚشِ انثانغ نحكٕيح انًًهكح ٔعهٗ سأعٓا خادو انحشيٍٛ انششٚفٍٛ انًهك عهًاٌ تٍ عثذانعضٚض آل ععٕد 

قٕو تّ يٍ خٕٓد نشاحح ضٕٛف انشحًٍ ٔيا ذشٓذِ خذياخ انحداج يٍ َقالخ َٕعٛح عاًيا تعذ عهٗ يا ذ -حفظّ هللا 

عاو. َِٕٔ انذكرٕس عشتٛاخ، خالل نقائّ ٔانٕفذ انًشافق سئٛظ يدهظ إداسج انًؤعغح األْهٛح نألدالء تانًذُٚح 

انحداج األسدٍَٛٛ ٔحداج  انًُٕسج انذنٛم حاذى تٍ خعفش، تحشص انًًهكح يٍ خالل ذٕفٛش كم يا يٍ شأَّ ساحح

 .انزٍٚ ٚؤدٌٔ يُاعك انحح نٓزا انعاو 84عشب 
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 نشثظ رفٌٕح انحدبج ثمطبس« رطجٍك»إطالق 

 انًشبعش ٔرُظٍى رُمالرٓى

 

 َٕفم انغشاثً -يزبثعخ 

ركشد إيبسح يُطمخ يكخ انًكشيخ عجش حسبثٓب انشسًً عهى رٌٕزش انٍٕو انسجذ أٌ ٍْئخ رطٌٕش يكخ 

طهمذ أٔل رطجٍك ركً ٌزى رُفٍزِ فً انحح نشثظ انحدبج ثًشكض انسٍطشح عهى انحشٕد ثمطبس أ

 .انًشبعش

ٔركشد اإليبسح فً رغشٌذح رُض عهى "أطهمذ ٍْئخ رطٌٕش يكخ أٔل رطجٍك ركً ٌزى رُفٍزِ فً انحح 

ٔحزى  نشثظ انحدبج ثًشكض انسٍطشح عهى انحشٕد ثمطبس انًشبعش، نزُظٍى رُمالرٓى يٍ انًخًٍبد

 ."ٔطٕنٓى إنى انمطبس ٔفك خذٔل رحشكبرٓى انضيٍُخ
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 تانٕسد ٔانٓذاٚا ٔانرًٕس« انحاخاخ»انًطٕفاخ انًكّٛاخ ٚغرقثهٍ 

 

ٌّات حجاج الدول العربٌة بالورود والهداٌا والتمور،  استقبل عدد من المطوفات المك

وذلك بمتابعة وإشراؾ مشرفة الفرقة المٌدانٌة المطوفة ٌاسمٌن عٌسى بحٌري 

ومساعدتها المطوفة إٌمان باشا، وقد انعكست األجواء الترحٌبٌة واالستقبال على 

طوفة إٌمان باشا للجزٌرة إنه وبفضل هللا الحاجات القادمات بالسعادة، وقالت الم

وتوفٌقه أن مّن علٌنا بخدمة ضٌوفه حجاج بٌت هللا، فنحن نتشرؾ بمهنة آبائنا 

وأجدادنا ونستقبل الحجاج منذ القدوم وحتى المؽادرة، فالمرأة أصبحت شرٌكة 

أبراج لعدد من  3الرجل فً النجاح وأضافت أننا تم تكلٌفنا بالعمل المٌدانً فً 

لحجاج من جنسٌات مختلفة، وتم التوزٌع على ثالث فرق تقوم باإلشراؾ علٌها ا

ثالث مطوفات وهم المطوفة/ رباب الرشٌدي والمطوفة/ مرٌم سرحان والمطوفة/ 

موظفات وكل فرٌق ٌقوم بخدمة الحاجات  13أرٌج رحٌم الدٌن مع مساعدتٌن و

ن رمً الجمرات وتنظٌم وتسهٌل الصعاب لهن وتثقٌفهن دٌنٌا وصحٌا وتوعٌتهن بشؤ

رحالت داخل مكة للمشاعر المقدسة، ومصنع كسوة الكعبة، ومعرض عمارة 

الحرمٌن الشرٌفٌن، وزٌارة بٌوت مكٌة، لتبادل العادات والتقالٌد فٌما بٌننا كما قامت 

كل مطوفة بعمل حلقة لتحفٌظ الحاجات لسورة الملك مع تعلٌمهن أحكام التجوٌد عند 

 .التالوة
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 جاألوقاف األردني يعرب عن تقدير لجهود المملكة بخدمة الحجاوزير 

 

أعشة يعبنً انذكزٕس ٔائم يحًذ عشثٍبد ٔصٌش األٔلبف ٔانشؤٌٔ ٔانًمذسبد اإلساليٍخ 

ثبنًًهكخ االسدٍَخ انٓبشًٍخ عٍ شكشِ اندضٌم ٔرمذٌشِ انجبنغ نحكٕيخ انًًهكخ انعشثٍخ انسعٕدٌخ 

ٔعهى سأسٓب خبدو انحشيٍٍ انششٌفٍٍ انًهك سهًبٌ ثٍ عجذانعضٌض عهى يب رمٕو ثّ يٍ خٕٓد 

ف انشحًٍ ٔيب رشٓذِ خذيبد انحدبج يٍ َمالد َٕعٍخ عبيبً ثعذ عبو يؤكذاً حشص نشاحخ ضٍٕ

انزٌٍ ٌؤدٌٔ يُبسح انحح نٓزا  84انًًهكخ عهى رٕفٍش انشاحخ نهحدبج االسدٍٍٍَ ٔحدبج عشة 

انعبو حٍث ثذأد لبفالرٓى رزٕافذ عهى االساضً انًمذسخ ٌُٔزظش اكزًبنٓب االثٍٍُ انًمجم . ٔأشبس 

فً اسسبء يفبٍْى انمٍى االساليٍخ  3102اًٍْخ طُذٔق انحح انزي أَشأِ االسدٌ عبو عشثٍبد انى 

ٔيسبعذح انُشء ٔانشجبة االسدٍٍٍَ عهى رأدٌخ ْزِ انفشٌضخ ٔاسزثًبس انظُذٔق فً يشبسٌع 

رعٕد ثبنُفع ٔرعضص ثمبفخ االدخبس فً انعجبدح ٔرًٍُخ انٕلف االساليً ٔانعًم انحٍشي، حٍث ٌسزفٍذ 

 .حبخبً سٌُٕبً  061ٔق يٍ انظُذ

خبء رنك خالل نمبء يعبنٍّ ٔانٕفذ انًشافك ثشئٍس يدهس إداسح انًؤسسخ األْهٍخ نألدالء انذنٍم / 

حبرى ثٍ خعفش ثبنً حٍث َٕلشذ انًٕضٕعبد انزً رخض رُظٍى شئٌٕ حدبج األسدٌ ثًب ٌزعهك 

ٔانحبالد انظحٍخ ٔانجٍئٍخ ثئسكبَٓى ٔرُمالرٓى ثبإلضبفخ إنى خٕاَت انزٕعٍخ انُسكٍخ ٔاإلخشائٍخ 

 .ٔانساليخ انعبيخ ٔطٕالً نزٕدٌعٓى ثساليخ هللا
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 حجاج 624.222الجوازات: وصول 

 جنسية سجلت ألداء الفريضة 122ترحب بحجاج إيران.. و« الحج»

 

علنت وزارة الحج استمرار توافد ضٌوؾ الرحمن. وكشفت أن وفود الحجاج الذٌن بدأوا ا

الوصول إلى مطارات وموانئ ومنافذ المملكة تباعا، قدموا من الدول العربٌة واإلسالمٌة ودول 

دولة ووصلت  15كثر من األقلٌات كافة، بعد أن وقعت الوزارة بنجاح محاضر اتفاقٌة حج مع أ

دولة وأنهت اتفاقٌات حجاجهم، فٌما أنهت الدول األخرى اتفاقٌاتها  54الوفود الرسمٌة ألكثر من 

 .عبر مكاتب شإون الحج

جنسٌة من  163وأوضحت الوزارة أن عدد الجنسٌات المسجلة لموسم حج هذا العام بلػ أكثرمن 

ا بالحجاج اإلٌرانٌٌن الذٌن سٌصلون ألداء دول العالم كافة، مإكدة فً الوقت ذاته ترحٌبه

الفرٌضة بؤعداد كبٌرة من الدول األوروبٌة وأمرٌكا وأسترالٌا وؼٌرها. وأبانت الوزارة أنه تم 

فً هذا العام تطبٌق نظام المسار اإللكترونً الذي أسهم فً تسهٌل وتسرٌع آلٌة الحصول على 

اإلجراءات.كما تم إطالق نظام األسورة تؤشٌرات الحج وحماٌة حقوق الحاج، واختصار زمن 

 .اإللكترونٌة

حجاج  324.636ٌذكر أنه قد وصل إلى المملكة منذ بدء القدوم وحتى أمس األول )الخمٌس( 

 .من الخارج، وفقا لإلحصائٌة التً أصدرتها المدٌرٌة العامة للجوازات

عن طرٌق البر حجاج، و 333.632وأوضحت أن عدد الحجاج القادمٌن عن طرٌق الجو بلػ 

 .حجاج 11.331حاجاً، فٌما وصل عن طرٌق البحر  42.331

 

 


