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 ندوة الحج الكبرى تؤكد توظٌف اإلعالم الجدٌد إلبراز أكبر تجمع إسالمً

 

 

تها وزارة الحج تحت عنوان "الحج بٌن الماضً التً نظم ٔٗاختتمت ندوة الحج الكبرى الـ 

والحاضر .. التطورات والتنظٌمات فً الحج وأثرها فً تحقٌق مقاصد الحج الكبرى" أعمالها الٌوم 

من علماء ومفكري العالم اإلسالمً كؤكبر تظاهرة  ٕٓٓفً مكة المكرمة بعد أن شهدت حضور 

  .ن كل عامإسالمٌة وعلمٌة تحتضنها المملكة فً موسم الحج م

وشهدت الندوة فً ٌومها الختامً جلسة علمٌة برئاسة األكادٌمً وعضو هٌئة التدرٌس فً جامعة 

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة بالرٌاض الدكتور خالد الفرم، وتم خاللها مناقشة الدور اإلعالمً 

 .فً تعرٌف المسلمٌن بمناسك الحج ومقاصده ووسائله

منها لإلعالم الجدٌد، وأثره فً نشر ثقافة الحج والتعرٌف باإلسالم،  كما خصصت الجلسة جانًبا

وفً تحقٌق مقاصد الحج الكبرى بمشاركة المستشار اإلعالمً لمفتً الدٌار المصرٌة الدكتور 

إبراهٌم نجم، والخبٌر اإلعالمً ونائب رئٌس تحرٌر صحٌفة الجمهورٌة الٌومٌة القاهرٌة صالح 

الدٌار المصرٌة الدكتور إبراهٌم محمود نجم، وأستاذة علم المكتبات الحفناوي، ومستشار مفتً 

  .والمعلومات بالجزائر الدكتورة سوهام بادي

وأكد األكادٌمً وعضو هٌئة التدرٌس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌة الدكتور خالد الفرم ، 

إلى أن ذلك ٌحتاج إلى التوعٌة  على أهمٌة اإلعالم بشكل عام وأهمٌته فً نشر ثقافة الحج، مشًٌرا

 .بذلك فً ظل تراجع اإلعالم التقلٌدي وبروز اإلعالم الجدٌد

وأشار خالل إدارته للجلسة األخٌرة من جلسات ندوة الحج الكبرى التً عقدت فً مكة، وخصصت 

 لمناقشة دور اإلعالم فً نشر ثقافة الحج، إلى أنه ٌنبغً االهتمام بدور اإلعالم الجدٌد فً ظل

 .التحول الكبٌر للجمهور من اإلعالم التقلٌدي إلى اإلعالم الحدٌث
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وقدم مستشار مفتً الدٌار المصرٌة الدكتور إبراهٌم محمود نجم الشكر للمملكة العربٌة السعودٌة 

ووزارة الحج والعمرة على الدعوة لحضور ندوة الحج الكبرى لهذا العام ، حٌث تحدث عن اإلعالم 

 .افة الحج منذ زمن بعٌدالجدٌد ونشره لثق

وقال : إن اإلعالم تحول من سلطة رابعة إلى كل السلطات، مبًٌنا أن أبرز األدلة على قوة اإلعالم 

خصوًصا اإلعالم الجدٌد هو ما حدث من ثورات ما ٌسمى بالربٌع العربً ، حٌث كان اإلعالم 

 .الحدٌث هو المحرك األول له

م الجدٌد والمتابعٌن له ٌصل إلى ملٌاري نسمه، موضًحا أن وشدد على أن عدد المستخدمٌن لإلعال

  .اإلعالم الجدٌد هو ثورة انقالبات علمٌه لتطور اإلعالم ما جعل له سمات كثٌرة

وأفاد أن التحدي الكبٌر الذي ٌواجه اإلعالم الحدٌث هو أنه غزٌر فً المعلومات، وفقٌر فً العلم، 

ا كبًٌرا، ًٌ مشدًدا على تؤثٌر هذا اإلعالم ، وأهمٌته فً نشر المقاصد  مشًٌرا إلى أن ذلك ٌعد تحد

 .الكبرى فً الحج

ولفت االنتباه إلى أن اإلسالم لٌس ضد التطور، ولكن البد من اإلسهام بؤخذ منجزات اإلدارة 

الحدٌثة، مفًٌدا أنه وبالنظر للقرآن الكرٌم تضمن ُسَور تصلح أن تكون منظومة حاكمة لإلعالم 

  .لجدٌد مثل ُسَورة الحجرات ، والشعراءالتقلٌدي ، وا

وأضاف أن منظومة اإلعالم الجدٌد ال تصلح لها الخطط الطوٌلة، ولكن الجمل القصٌرة ذات 

المفهوم المراد هو ما ٌنبغً تواجده فً الوقت الحالً، مشًٌدا بالتطبٌقات اإللكترونٌة التً توفرها 

  .جوزارة الحج والعمرة وإسهامها فً نشر ثقافة الح

ونوه الخبٌر اإلعالمً ونائب رئٌس تحرٌر صحٌفة الجمهورٌة الٌومٌة القاهرٌة صالح الحفناوي 

بدور المملكة العربٌة السعودٌة، ووزارة الحج والعمرة فً خدمة الحجاج ، وإتاحة الفرصة فً 

 .االلتقاء بنخبة من علماء األمة

ؤت منذ بدء الخلٌقةـ، ووجود اإلنسان على وتحدث عن اإلعالم ، مشًٌرا إلى أنه ظاهرة اجتماعٌة نش

األرض، وتعمق منذ أقدم العصور فً شتى المجتمعات، سواء كانت البدائٌة أو مجتمعات فجر 

 .التارٌخ إلى المجتمعات الحدٌثة والمعاصرة مروًرا بمجتمعات العصور الوسٌطة واالنتقالٌة

عالم وفًقا لتطور هذه المجتمعات وأضاف أنه وعلى امتداد التارٌخ المعروف تطورت وسائل اإل

فانتقل اإلعالم من مرحلة التبلٌغ واالتصال الشخصً بٌن مرسل الرسالة اإلعالمٌة ، وبٌن المتلقً 

لها، إلى مرحلة التبلٌغ الجماعً عبر وسائل االتصال الجماهٌري مثل المطبوعات والصحف 

المعلوماتٌة التً واكبت ظهور الحاسوب  بؤنواعها واإلذاعة المسموعة، والمرئٌة وصوالً إلى الثورة

 .الشخصً وشبكة اإلنترنت، ومن ثم إلى طفرة اإلعالم الرقمً التً غٌرت المفاهٌم وبدلت األدوار

 وتابع: " كان أصحاب تجارب الحج السابقة جزًءا مهًما من منظومة اإلعالم القدٌم، حٌث لجؤ إلٌهم 
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اصٌل تجاربهم الشخصٌة التً لم ٌكن هناك ما ٌضمن من ٌستعدون لتؤدٌة الفرٌضة لٌسمعوا منهم تف

 .خلوها من المبالغة، أو اإلضافات غٌر الصحٌحة، أو األخطاء

وزاد: "نحن أمام إعالم بسٌط تعتمد مصداقٌته بشكل مطلق على قدرات، ومصداقٌة مقدم الرسالة 

اإلعالمٌة، وتعتمد صحته على مدى المعرفة العلمٌة الصحٌحة التً ٌتمتع بها مقدم الرسالة" ،مبًٌنا 

تركة تسهل أن تؤثٌره ٌعتمد على قدرة مقدم الرسالة على التواصل مع متلقٌها فً إطار من خبرة مش

 .الفهم وتحقق الهدف

وتحدث حنفاوي عن تطور اإلعالم ووسائله ، موضًحا أنه ٌحتاج إلى مساحة تتجاوز حدود هذا 

العرض المختصر، مإكًدا أن االستعراض السرٌع ألهم محطاته، ٌقودنا إلى اكتشاف الطباعة وما 

اسعة للكتب، واكتشاف أعقبه من تطور النشر الورقً سواء بظهور الصحف أو بالطباعة الو

الموجات الكهرومغناطٌسٌة السلكٌة والالسلكٌة وما تاله من اختراعات مثل التلٌغراف، والهاتف 

ومحطات البث اإلذاعً والتلٌفزٌونً، وظهور األقمار االصطناعٌة ومن بعدها القنوات والمحطات 

حظة وقوعها.. والكثٌر الكثٌر من اإلذاعٌة والتلٌفزٌونٌة الفضائٌة، وتقنٌات البث المباشر لألحداث ل

ًٌا  المحطات والمراحل التً تقودنا إلى ما ٌمكن أن نطلق علٌه ثورة اإلعالم الجدٌد والتً بدأت فعل

 .م.. عندما بدأ االستخدام الجماهٌري لشبكة اإلنترنت99ٔٔمن العام 

مواقع التواصل  وشدد على ضرورة االهتمام بتدرٌب الشباب فً سن مبكرة على كٌفٌة التعامل مع

االجتماعً ومواقع مقاطع الفٌدٌو، والمواقع اإللكترونٌة بشكل عام، لتعرٌفه بالمخاطر التً ٌمكن أن 

 .ٌواجهها، وفهم األهداف التً تحرك أصحابها

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
٘ 

ألف  08فرع وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة ٌحتفً بقدوم أكثر من 

 حاج إلى البلد الحرام

 

بطرٌق جدة نفذ فرع وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة، عبر مركزي استقبال وتوجٌه الحجاج 

ا بالحجاج الكرام الذٌن وصلوا إلى مكة المكرمة خالل  ًٌ مكة السرٌع وطرٌق الهجرة، برنامًجا ترحٌب

ألف  0ٓهـ. وقد تجاوز عدد من تم الترحٌب بهم  1ٖٗٔاألٌام الماضٌة من موسم حج هذا العام 

األراضً المقدسة حاج من جنسٌات مختلفة استقبلوا بعبارات الفرح والتهنئة بسالمة الوصول إلى 

 .ونثر الورود علٌهم

ونفذت الوزارة البرنامج من خالل فرٌق عمل مشترك مع مشروع تعظٌم البلد الحرام ومكتب 

الزمازمة الموحد وهدٌة الحاج والمعتمر والذي ٌمر بثالث مراحل احتفائٌة ابتداًء من وصول 

الحافلة التً تقلهم إلى مسارات التوجٌه حٌث ٌصعد األطفال وٌلقون علٌهم الورود، ثم ٌرحب بهم 

عة من الشباب بعبارات الترحٌب والفرح بسالمة الوصول، ثم فً المرحلة الثانٌة عبر لوحات مجمو

ترحٌبٌة وضعت فً المواقع بعدة لغات ٌراها الحاج، ثم فً المرحلة األخٌرة ٌتم استضافتهم فً 

 .خٌمة الضٌافة المكٌة وهً الخدمة النوعٌة التً تقدمها الوزارة هذه السنة

ج الترحٌب بضٌوف الرحمن بهدف تعزٌز الصورة الحسنة عن أهل مكة المكرمة وٌؤتً تنفٌذ برنام

وعن بالد الحرمٌن وإشعار الحجاج بؤنهم ضٌوف الرحمن الذٌن ٌنبغً أن ٌستقبلوا االستقبال الذي 

  .ٌلٌق بهم والتخفٌف من غربتهم وإشعارهم بوجودهم بٌن إخوانهم المسلمٌن

فرحهم بهذه الحفاوة الكبٌرة التً قوبلوا بها أثناء توجههم  وعبر ضٌوف الرحمن من جهتهم عن بالغ

إلى األراضً المقدسة مما دفع بالكثٌر منهم إلى ذرف دموع الفرح امتناًنا وتقدًٌرا لشباب مكة 

 .السٌما وأن غالبٌتهم ال ٌنطقون باللغة العربٌة

ة وٌحتضنون وقال أحد المتطوعٌن فً البرنامج إن الحجاج ٌغادرون وهم ٌسلمون بحرار

المتطوعٌن وٌرددون أدعٌة كثٌرة تظهر مدى فرحهم وأثر االحتفاء فً إزالة التعب ومشقة السفر 

 .عنهم
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الشٌخ السدٌس ٌؤكد على استعداداْت رئاسة شؤون الحرمٌن لموسم 

 الحج بخطط محكمة وفق رؤٌة ثاقبة

رفع معالً الرئٌس العام لشإون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشٌخ الدكتور عبدالرحمن بن 
عبدالعزٌز السدٌس أسمى آٌات الشكر والعرفان، والدعوات الصادقة لخادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك 

ة مجلس على ما تضمنته التوجٌهات السدٌدة فً جلس -حفظه هللا  -سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 
ه به خادم الحرمٌن الشرٌفٌن  من أهمٌة إتمام االستعدادات التً تقوم  -أٌده هللا  -الوزراء ، وما وجَّ

رعاه هللا  -بها مختلف الجهات ذات العالقة بخدمة ضٌوف الرحمن استعداداً لموسم الحج ، وما أكده 
ن انطالقاً من واجباتها من حرص المملكة على تقدٌم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمٌن الشرٌفٌ -

ومسإولٌاتها تجاه جمٌع المسلمٌن، وتوفٌر كل ما من شؤنه ضمان أمن وسالمة وراحة ضٌوف 
 .الرحمن ألداء مناسكهم بكل طمؤنٌنة واستقرار وسط منظومة الخدمات المتؤلقة فً الجوانب كافة

وهً الجهاز الذي  -وي وأكد معالٌه على أن الرئاسة العامة لشإون المسجد الحرام والمسجد النب
خولته الدولة ووالة أمرها األفذاذ باإلشراف المباشر على شإون الحرمٌن الشرٌفٌن وما ٌقدم فٌهما 
من خدمات ومتابعة دإوبة وتوجٌه مستمر من القٌادة الرشٌدة ؛ مشٌراً الى أن الرئاسة قد استعدْت 

ٌكون بصفة مستمرة ودائمة على مدار لموسم الحج بخطط محكمة وفق رإٌة ثاقبة ، وأّن العمل بها 
الساعة، وأن جمٌع إمكاناتها متاحًة لقاصدي الحرمٌن الشرٌفٌن من الحجاج والزوار والعمار 

والمصلٌن، وتوفٌر جمٌع الخدمات الالزمة، وتهٌئة جمٌع المرافق واإلمكانات، والتؤكد من جاهزٌتها 
  -.حفظهـم هللا -على الوجه الذي ٌتطلع إلٌه والة األمر

وبٌن أن ذلك ٌتم بالمشاركة والتنسٌق مع جمٌع اإلدارات الحكومٌة واألمنٌة ذات العالقة، وفً 
ه به خادم  مقدمتها إمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارة منطقة المدٌنة المنورة ؛ لتحقٌق ما وجَّ

ٌَّده هللا -الحرمٌن الشرٌفٌن    -.أ
"  ٘ٔستعداداتها الستقبال ضٌوف الرحمن بؤكثر من " وأشار معالٌه إلى أن الرئاسة قد أتمت كافة ا

ألف موظف وموظفة وعامل وعاملة ، كما تم بفضل هللا االستفادة التامة من كافة مرافق التوسعة 
% ، وأتمت كامل استعداداتها إلكساء الكعبة المشرفة حلتها الجدٌدة ٌوم ٓٓٔالسعودٌة الثالثة بنسبة 

 .ل الحجٌج ٌوم العاشر من أجل إتمام مناسكهمالتاسع من ذي الحجة ، واستقبا
ووجه الشٌخ السدٌس جمٌع الوكاالت واإلدارات بالرئاسة إلى بذل كافة الجهود وأقصى اإلمكانات 

فً إبراز  -حفظهم هللا  –لحجاج بٌت هللا الحرام إلٌصال الخدمات كافة لتحقٌق تطلعات والة األمر 
وإظهار جهود الدولة فً خدمة أكبر شرٌحة من ضٌوف رسالة الحرمٌن الشرٌفٌن للعالم أجمع، 

 (.ٖٕٓٓالرحمن وفق رإٌة المملكة العربٌة السعودٌة )
واختتم معالٌه تصرٌحه بالشكر الغامر والثناء العاطر لخادم الحرمٌن الشرٌفٌن وسمو ولً عهده 

لمكرمة رئٌس األمٌن وسمو ولً ولً العهد ، ومستشار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن أمٌر منطقة مكة ا
لجنة الحج المركزٌة وسمو أمٌر منطقة المدٌنة المنورة على اهتمامهم وعناٌتهم بالحرمٌن الشرٌفٌن 
وخدمة قاصدٌهما بكل التفانً والحبور وشتى الوسائل والسرور، سائالً هللا التوفٌق والسداد للعمل 

ٌ ز بما ٌعكس الصورة المشرقة لدٌننا الحنٌف، ودولتنا المباركة، والص   عود إلى أعلى مراقً التم
 واإلبداع، وتقدٌم منظومة الخدمات المتؤلقة فً الجوانب كافة على أرقى المستوٌات لقاصدي

 . واستقرارنا الحرمٌن الشرٌفٌن، وأن ٌحفظ لنا عقٌدتنا وقٌادتنا، وبالدنا ورخاءنا، وأمَننا وأماننا
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 ألف حاج ٕٕٓ"الصحة" تقدم خدماتها ألكثر من 

 سم وا ٕٙٔٓسبتمبر  ٙٓهـ الموافق  1ٖٗٔذو الحجة  ٗٓمنى  

شهدت المستشفٌات والمراكز التابعة لوزارة "الصحة" فً منطقتً مكة المكرمة والمدٌنة المنورة 

( مراجًعا من حجاج بٌت هللا الحرام، استفادوا من جمٌع الخدمات ٖٖٕٗٔخالل ٌوم أمس استقبال )

 .الصحٌة

( حاالت، وأجرٌت علمٌة 9ٖٓ( حالة، وتنوٌم )0ٙطقتٌن دخول )وسجلت المنشآت الصحٌة فً المن

( مراجًعا، فٌما أجرٌت عملٌة جراحة قلب لمرٌض واحد فً المدٌنة المنورة، 9ٙغسٌل كلوي لـ )

 ة( عملٌة قسطرٖٔو)

( حالة إسعافٌة فً 11ٔ( عملٌات قسطرة قلبٌة فً المدٌنة المنورة، و)٘قلبٌة فً مكة المكرمة، و)

 .( حالة إسعافٌة فً المدٌنة المنورة9ٕمة، و)مكة المكر

ذو الحجة  ٖذو القعدة الى  ٔوكانت المستشفٌات والمراكز الصحٌة استقبلت خالل الفترة من 

( مراجًعا من حجاج بٌت هللا 1ٕٖٕٕٓهـ فً منطقتً مكة المكرمة والمدٌنة المنورة )1ٖٗٔ

 مالحرام، إذ شملت الحاالت التً ت

( 0ٔ( حاالت، فٌما خضع )٘ٓٓٔراجًعا، وأجرٌت عملٌة غسٌل كلوي لـ )( م0ٕٗرصدها دخول )

 .( حاالتٕٓٔحالة لعملٌة القلب المفتوح، فً المقابل أجرٌت عملٌات القسطرة القلبٌة لـ )

( ٘( حاالت لضربات الشمس، و)ٖوفً الوقت الذي استقبلت المنشآت الصحٌة فً المدٌنة المنورة )

تسجل المنشآت الصحٌة فً مكة المكرمة أي حالة سواء فً ضربات حاالت لإلرهاق الحراري لم 

 قالشمس أو اإلرها

( 0ٖٔٔالحراري، كما استقبلت المستشفٌات والمراكز الصحٌة فً منطقتً مكة المكرمة والمدٌنة ) 

 .حالة إسعافٌة
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حاجاً ٌصلون إلى المملكة جواً  162616548مدٌرٌة العامة للجوازات: ال

 وبراً وبحراً 

 

 سم  2816سبتمبر  86هـ الموافق  1437ذو الحجة  84منى 

/  83بلغ عدد الحجاج القادمٌن من خارج المملكة منذ بدء القدوم حتى نهاٌة ٌوم أمس االثنٌن 

حصائٌة التً أصدرتها المدٌرٌة العامة حاجاً , وذلك وفق اإل 162616548هـ, 1437/  12

 .للجوازات

وأوضحت المدٌرٌة العامة للجوازات, أن عدد الحجاج القادمٌن عن طرٌق الجو بلغ 

حاجاً , فٌما بلغ عدد الحجاج القادمٌن عن  626.43حاجاً , وعن طرٌق البر  161056074

  .حاجاً  126723طرٌق البحر 
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 دورة وورشة عمل لتأهٌل الطواقم الصحٌة ألعمال الحج 1888أكثر من 

 
 سم وا ٕٙٔٓسبتمبر  ٙٓهـ الموافق  1ٖٗٔذو الحجة  ٗٓمنى 

دورة وورشة تؤهٌلٌة، نفذتها على مدى األٌام الماضٌة، فً  ٓٓٓٔأنهت وزارة الصحة أكثر من 

مختلف مرافقها الصحٌة، لطواقمها الصحٌة والطبٌة العاملة فً المشاعر المقدسة، تضمنت برامج 

رها تؤهٌلٌة وتدرٌبٌة مكثفة بشكل ٌومً لتؤهٌلهم وتعزٌز معلوماتهم حول األمراض التً ٌكثر انتشا

فً موسم الحج، وآلٌات العمل واإلجراءات المتبعة للتعامل معها، وفٌما ٌتعلق بإدارة الحشود وفرز 

 .الحاالت وتكثٌف الجهود الوقائٌة والعالجٌة

واشتملت ورش العمل على نقاشات طبٌة وصحٌة الستعراض المستجدات التطوٌرٌة فً مجمل 

ٌب الطواقم الفنٌة على التعامل األمثل مع الحاالت الجوانب الصحٌة والطبٌة، إلى جانب تكثٌف تدر

الصحٌة للحجاج وتقدٌم الرعاٌة الصحٌة والطبٌة لهم بما ٌعزز الدور الصحً والواجب المهنً لهذه 

 .الكوادر

 

 اكتمال وصول الطواقم الصحٌة لخدمة الحجاج
 

 سم وا ٕٙٔٓسبتمبر  ٙٓهـ الموافق  1ٖٗٔذو الحجة  ٗٓمنى 

ألف  ٕٙة اكتمال وصول طواقمها من مختلف مناطق المملكة البالغ عددهم أعلنت وزارة الصح

شخص، للمشاركة فً خدمة حجاج بٌت هللا الحرام، مإكدًة أنها أنهت استعداداتها باستكمال وصول 

كافة طواقمها الطبٌة والفنٌة فً مواقعها، وأعلنت إدارة مراكز منى تواجد كافة الطواقم فً مواقعهم 

 .دون مالحظات

ألف ما بٌن طواقم  ٕٙتجدر اإلشارة إلى أن الطواقم الصحٌة التً وصلت للمشاعر المقدسة تفوق 

طبٌة وإدارٌة وفنٌه وتعمل فرق االستعدادات منذ وقت مبكر فً تهٌئة وصول الطواقم من كافة 

مناطق المملكة لتقدٌم الخدمة الصحٌة لضٌوف الرحمن، وتحرص "الصحة" على استقطاب الكوادر 

لممٌزة من مناطق المملكة للمساهمة فً خدمة حجاج بٌت هللا الحرام بما ٌعكس مساهمة جماعٌة ا

 .لكافة أبناء الوطن فً هذا الشرف
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قى الخدمات قٌادات أمن الحج : اكتمال االستعدادات لتوفٌر أفضل وأر
 لقاصدي بٌت هللا العتٌق

 
 

أكد قائد القوة الخاصة ألمن المسجد الحرام اللواء محمد بن وصل الحربً اكتمال االستعدادات بقوة 

أمن المسجد الحرام لتوفٌر أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي بٌت هللا العتٌق وتوفٌر األمن والسالمة 

ي الشرٌف الشٌخ لهم ، معرًبا عن تقدٌره لمعالً الرئٌس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبو

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزٌز السدٌس ومعالً نائبه لشإون المسجد الحرام الشٌخ الدكتور 

 .محمد بن ناصر الخزٌم على دعمهما وتعاونهما مع قوة أمن الحرم

هـ الذي عقد  1ٖٗٔوبٌن خالل المإتمر الصحفً الخامس لقٌادات أمن الحج لموسم حج هذا العام 

ألمن العام بمشعر منى أن خطة قوة أمن المسجد الحرام بنٌت على أسس علٌمة الٌوم بمقر ا

ومدروسة وقامت على االستفادة من التقارٌر الواردة على المواسم الماضٌة من خالل تعزٌز 

اإلٌجابٌات وتالفً السلبٌات ومعالجته بالصورة التً تلٌق بما تولٌه حكومة المملكة من عناٌة فائقة 

بقاصدي المسجد الحرام من سائال هللا عز وجل أن ٌوفق الجمٌع لما فٌه خدمة وراحة  واهتمام بالغ

 .الحجاج

وأوضح قائد قوات األمن الدبلوماسً المشرف على التوسعة الشمالٌة للمسجد الحرام العمٌد فهد بن 

والتنسٌق  سعود المعمر أنه تم استحداث قٌادة للمنطقة المركزٌة للمسجد الحرام تعنً بإدارة الحشود

فً عملٌة تغذٌة المسجد الحرام بالمصلٌن بتناغم وانسٌابٌة كاملة ، الفًتا النظر إلى أن التوسعة 

الشمالٌة للحرم المكً تشهد كثافة عالٌة من المصلٌن حٌث بلغ عدد المصلٌن فً التوسعة الشمالٌة 

هذه البالد المباركة ألف مصل ، مإكًدا أن الجمٌع فً  ٖٓٓخالل ٌوم الجمعة الماضٌة أكثر من 

 .ٌعمل لٌل نهار فً سبٌل تحقٌق الراحة والٌسر لضٌوف الرحمن بما ٌحقق توجٌهات القٌادة الرشٌدة

وبٌن مساعد قائد قوات أمن المسجد الحرام المشرف على األعمال المٌدانٌة داخل الحرم المكً 

ن بالمسجد الحرام تشتمل على الشرٌف العمٌد محمد بن عبدهللا العصٌمً من جانبه أن خطة قوة األم

عدة محاور وفق الكثافة العددٌة لقاصدي المسجد الحرام وتعمل على إدارة الحشود داخل المسجد 

الحرام ومتابعة حركة دخول المصلٌن والتحوٌل إلى مواقع أخرى وفق الطاقة االستٌعابٌة لكل 

هٌل عملٌة حركة المصلٌن داخل منطقة داخل الحرم وتنظٌم المداخل والممرات الداخلٌة للحرم لتس

 .المسجد الحرام وأدواره والمحافظة على انسٌابٌة الطواف ومنع الصالة فً صحن المطاف

وأفاد أن هناك خطط خاصة بٌوم العٌد وأٌام التشرٌق حٌث تم بالتنسٌق مع القوات المشاركة لتحدٌد 



 

 
ٔٔ 

حددت البواب الشرقٌة لعملٌة  أبواب الملك عبدالعزٌز والملك فهد والعمرة لدخول المصلٌن فٌما

الخروج مع تخصٌص جسر الشبٌكة لدخول عربات ذو االحتٌاجات الخاصة وكبار السن وخروجها 

 .من جسر القشاشٌة

حج والعمرة المشرف على مهمة الساحات الشرقٌة العمٌد عبدهللا بن وبٌن قائد القوة الخاصة ألمن ال

ناصر الغفٌص أن الساحات الشرقٌة للمسجد الحرام تقع بٌن الحرم المكً والمشاعر المقدسة مما 

ٌكون علٌه المرور أٌام التروٌة والتشرٌق عالٌا جدا ، الفًتا النظر إلى أنه ٌمر عبر طرق محبس 

بالمائة من حركة مرور الحجاج من المشاعر المقدسة إلى  ٓٙة من نسبته الجن وشعب عامر والغز

المسجد الحرام ، مشًٌرا إلى أنه تم تخصٌص نفقً محبس الجن لمرور حركة الحجاج سًٌرا على 

 .األقدام فقط مع تخصٌص طرٌق شعب عامر لتوجٌه الحجاج إلى الساحات الشمالٌة

لعقٌد محمد بن سعد السهٌمً أن دورٌات األمن تعمل فً وقال قائد دورٌات األمن بمكة المكرمة ا

دورٌة تعمل على مدار الساعة ، مفًٌدا أن هناك دورٌات سرٌة  ٕٓٓٔمناطق بواقع  ٘حدود 

ودورٌات على الدراجات النارٌة باإلضافة إلى دورٌات راجلة داخل وخارج مكة المكرمة ، مشًٌرا 

المكرمة والتً ساعدت العام المنصرم على ضبط  دورٌة تعمل على حدود مكة 0ٕٓإلى أن هناك 

  .حاجا غٌر نظامً 11ٗٗآالف حاج مخالف وإعادة  0

دورٌة تعمل على مدار  ٓٓٗقٌادات أمنٌة فً عرفة ومنى ومزدلفة بواقع  ٖوبٌن أنه تم تشكٌل 

ل دورٌة فً كل من منى وعرفة ومزدلفة باإلضافة إلى تشكٌ ٓٗالساعة وتزداد تلك القوة بواقع 

 .دورٌات راجلة فً مشعر منى نظرا لصعوبة وصول السٌارات فً تلك المنطقة
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نائب وزٌر الشؤون اإلسالمٌة ٌرعى ختام فعالٌات البرامج المهارٌة 

 للعاملٌن فً موسم حج هذا العام
 

 سم وا ٕٙٔٓسبتمبر  ٙٓهـ الموافق  1ٖٗٔذو الحجة  ٗٓمكة المكرمة 

د معالً نائب وزٌر الشإون اإلس المٌة والدعوة واإلرشاد الدكتور توفٌق بن عبدالعزٌز السدٌري جدَّ

التؤكٌد على حرص الوزارة تجاه تطوٌر العمل ورفع مستوى أداء منسوبٌها ال سٌما المعنٌٌن بخدمة 

ضٌوف الرحمن من خالل تنفٌذ الدورات والبرامج التطوٌرٌة التً تهتم بشرٌحة مهمة وهم الدعاة 

وراً كبٌراً وبارزاً فً التوعٌة واإلرشاد للحجاج بمختلف لغاتهم، والمترجمٌن الذي ٌإدون د

 .وأجناسهم

وأعرب فً الكلمة التً ألقاها الٌوم فً الحفل الختامً لفعالٌات دورات البرامج المهارٌة للعاملٌن 

هـ الذي أقٌم بمقر األمانة العامة للتوعٌة اإلسالمٌة فً الحج  1ٖٗٔفً موسم الحج لهذا العام 

مرة بمكة المكرمة بحضور األمٌن العام للتوعٌة اإلسالمٌة فً الحج والعمرة الشٌخ حسن بن والع

سلٌم القرشً عن شكره لألمانة العامة للتوعٌة اإلسالمٌة فً الحج والعمرة والجمعٌة السعودٌة 

ً للدراسات الدعوٌة على تنظٌمها للدورات التدرٌبٌة التطوٌرٌة للدعاة والمترجمٌن والعاملٌن ف

الحج فً منطقتً مكة المكرمة والمدٌنة المنورة البالغ عددها خمس دورات متنوعة بواقع أربعٌن 

 .ساعة تدرٌبٌة

واشتملت على عدة موضوعات فً جوانب شرعٌة ومهارٌة للدعاة والمترجمٌن فً فقه الدعوة فً 

لمترجمٌن فً الحج الحج وأحوال الحجاج وسماتهم وتنمٌة مهارات اإللقاء للدعاة وتنمٌة مهارات ا

 .ومهارات التعامل مع الحجاج لكافة الدعاة، والمترجمٌن، والعاملٌن فً الحج

وأكد أن وزارة الشإون اإلسالمٌة تهدف من تنفٌذ هذه البرامج التدرٌبٌة لتطوٌر الجوانب الشرعٌة 

حٌث بلغ عدد  والمهارٌة للعاملٌن فً موسم حج هذا العام لما لها من األثر البالغ فً نفوس الحجاج

( داعٌة ومترجم حاثا كافة العاملٌن فً موسم حج هذا العام ٕٓٓالمستفٌدٌن من البرنامج أكثر من )

على ترجمة ما تعلموه خالل هذه الدورات والبرامج إلى واقع عملً ٌخدم ضٌوف الرحمن مع 

تٌسٌرعلٌهم اتباعاً استشعار المسإولٌة الملقاة على عاتقهم وبٌان هذه الشعٌرة العظٌمة للحجاج وال

  .لسنة المصطفى ـــ صلى هللا علٌه وسلم ــ ونشر التراحم والتعاون

ودعا هللا عز وجل أن ٌحفظ خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود وأن 

ٌجزٌه عن المسلمٌن خٌر الجزاء على توجٌهاته الكرٌمة بتسخٌر كافة جهود الجهات الحكومٌة 

ة لخدمة ضٌوف الرحمن وأن ٌشد عضده بصاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن ناٌف بن والخٌرٌ

عبدالعزٌز ولً العهد نائب رئٌس مجلس الوزراء وزٌر الداخلٌة رئٌس لجنة الحج العلٌا، وصاحب 

السمو الملكً األمٌر محمد بن سلمان بن عبدالعزٌز ولً ولً العهد وزٌر الدفاع، وصاحب السمو 

مٌر خالد الفٌصل بن عبدالعزٌز مستشار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن أمٌر منطقة مكة الملكً األ

 .المكرمة رئٌس لجنة الحج المركزٌة ، وأن ٌحفظ للمملكة العربٌة السعودٌة أمنها واستقرارها

م معالٌه المشاركٌن فً البرامج التدرٌبٌة من الدعاة والمترجمٌن كما قدم رئٌس  وفً ختام الحفل، كرَّ

جمعٌة السعودٌة للدراسات الدعوٌة الدكتور أحمد الخلٌفً درعاً تذكارٌة لمعالٌه بهذه المناسبة، كما ال

 ..التقطت الصور التذكارٌة
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ألف حاج من المدٌنة المنورة 114ضمن خطط مؤسسة األدالء: تفوٌج   

 

جازي الشرٌف –المدٌنة المنورة   

أنف حاج يتىجهٍٍ إنى انًشاعر انًقدست بًكت انًكريت  111غادر وسٍغادر انًدٌنت انًنىرة 

خالل استعداداً ألداء يناسك انحج فً أكبر عًهٍاث تفىٌج نضٍىف انرحًٍ خالل يىسى يا قبم 

اندور انسكنٍت بانًدٌنت حافهت يقّرر نها أٌ تقّم انحجاج يٍ انفنادق و 0022انحج, بىاسطت 

 .انًنىرة بشكم ينتظى إنى يٍقاث ذو انحهٍفت ويٍ ثّى انتىجه إنى انًشاعر انًقدست

وأوضح عضو مجلس إدارة المإسسة األهلٌة لألدالء المشرف على قطاع التفوٌج بمركز المٌقات 

و الملكً فٌصل محمد أمٌن سندي أن عملٌات التفوٌج التً تتم بمتابعة مباشرة من صاحب السم

األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة المنورة، وإشراف لجنة الحج والعمرة 

 ٓٓ٘ٗ٘والزٌارة، وفرع وزارة الحج والعمرة، والمإسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة تشمل 

حافلة وفقاً  0ٖٔٔحاج تم ترتٌب مغادرتهم المدٌنة المنورة امس الثالثاء حتى التاسعة مساء عبر 

 .لبٌانات المغادرة التً تم تسجٌلها آلٌاً بحسب عقود اإلسكان ومواعٌد التفوٌج

ألف حاج  ٓٙحافلة أخرى من المدٌنة المنورة الٌوم )األربعاء( تقل أكثر من  ٖٙٗٔستغادر “وقال: 

لمزٌد من الحجاج إلى وفقاً لبٌانات التفوٌج فً النظام اآللً والعدد مرشح للزٌادة قٌاساً على توافد ا

المدٌنة المنورة حٌث ٌتم تنسٌق عملٌة مغادرتهم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة بشكل منتظم 

 .”بدءاً من الفجر وحتى الحادٌة عشرة مساء

موظف من منسوبً المإسسة األهلٌة لألدالء، باإلضافة إلى الكوادر  ٌٕٓٓشرف “وأضاف سندي: 

ومٌة والخدمٌة األخرى على أعمال تفوٌج الحجاج بمركز المٌقات الذي والعاملٌن فً الجهات الحك

مبٌناً أن ”، ٌشهد كثافة فً مغادرة الحجاج خالل ٌومً الرابع والخامس من شهر ذي الحجة

إجراءات المغادرة تبدأ بتدوٌن بٌانات الحافلة وعدد الحجاج بمجرد مغادرة الحافلة للفندق لمتابعة 

شكل متواصل، لٌتم تنظٌم عملٌة وصول الحافلة إلى المٌقات وتحدٌد بٌاناتها الطاقة االستٌعابٌة ب

ومكان وقوفها آلٌاً، وإصدار بطاقات الوصول لتوزٌعها الحقاً على الحجاج بمجرد وصولهم 

للمٌقات، وتتضمن رقم الحافلة لتسهٌل عملٌة إرشاد الحجاج التائهٌن بالمٌقات، وذلك عن طرٌق 
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وبذلك ٌتم معرفة مكان وقوف الحافلة المخصصة،   لمدّون بالبطاقة لدى الحاج،معرفة رقم الحافلة ا

وضمان صعود كل حاج إلى الحافلة المخصصة الستكمال رحلة المغادرة إلى مكة المكرمة عبر 

 .طرٌق الهجرة السرٌع

مركز وأبان أنه تم استحداث العدٌد من اإلجراءات التنظٌمٌة المٌدانٌة لتفادي ازدحام الحافالت ب

المٌقات، وتنظٌم وصول الحافالت تباعاً وتدقٌق بٌاناتها، وتقلٌل مدة انتظار الحافالت فً المٌقات، 

مفٌداً أنه تم هذا العام توفٌر سٌارات وعربات الجولف لنقل الحجاج التائهٌن وكبار السّن إلى أماكن 

الكوادر العاملٌن بمركز وقوف حافالتهم فً مدة وجٌزة، باإلضافة إلى تدرٌب عدد من الموظفٌن و

المٌقات على مهام اإلسعافات األولٌة لبعض الحاالت الطبٌة البسٌطة كحاالت اإلجهاد أو حاالت 

االنزالق بدورات المٌاه للتدخل عند الحاجة قبل وصول المسعفٌن، باإلضافة إلى تنظٌم وقوف 

لمسجد، باإلضافة إلى مهام الحافالت، ومرافقة الحجاج وإٌصالهم إلى المرافق ودورات المٌاه با

 .التوجٌه والتوعٌة واإلرشاد الدٌنً، إلى جانب تدقٌق بٌانات الحافلة قبل المغادرة

وأشار سندي إلى دقة عملٌات التفوٌج التً تجري هذا العام وانتظام مواعٌد الوصول والمغادرة، 

ٌاً، وإدخال التقنٌة فً استناداً ألعمال التطوٌر المستمر التً تشهدها مختلف محاور الخدمة سنو

التعامالت المتعلقة بخدمة ضٌوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم فً موسمً ما قبل وما 

( حٌث ٌخدم كل منها  ٕو  ٔبعد الحج، مبٌناً أن عملٌة التفوٌج تتم عبر مركزي توجٌه الحافالت ) 

وعة دول، حٌث ٌتولى كل مكاتب لخدمة حافالت الحجاج، وٌمّثل كل مكتب دولة معٌنة أو مجم 0

مكتب مهام خدمات الحجاج السكنٌة ومتابعة وصول الحجاج ومغادرتهم بشكل آلً، وكذلك استقبال 

أي شكاوى أو طلبات، باإلضافة إلى تعٌٌن محددات زمنٌة لوصول الحافلة ومغادرتها بالتنسٌق مع 

 .مركز التفوٌج بالمٌقات

حاج للرحلة الواحدة، بواقع  9ٓٓٓدرة الواحدة تصل إلى وأفاد أن الطاقة االستٌعابٌة لرحلة المغا

حاج لكل مركز إذ تضم الرحلة مجموعة من الحافالت بخط سٌر منضبط وموّحد ٌتم متابعته  ٓٓ٘ٗ

 .من قبل فرٌق عمل

مرفقاً  ٙ٘وأشار عضو مجلس إدارة المإسسة األهلٌة لألدالء إلى أن المإسسة التً ٌتبع لها 

داً تشارك فً شرف خدمة ضٌوف الرحمن بالتنسٌق مع وزارة الحج واالعمرة ومركزاً ومكتباً مسان

، والنقابة العامة للسٌارات، ومختلف الجهات الحكومٌة المعنٌة لتقدٌم أرقى الخدمات للحجاج 

موظفاً موسمٌاً تم تكلٌفهم هذا العام للمشاركة فً أعمال المإسسة  0ٕ٘ٙوالزائرٌن، مضٌفاً أن نحو 

باإلضافة إلى فرق ” الرسمٌٌن“الء فً المواقع كافة ، فضالً عن الموظفٌن الدائمٌن األهلٌة لألد

جوالة وعدد كبٌر من اآللٌات والمركبات الحدٌثة واألجهزة التقنٌة لتنفٌذ متطلبات الخدمة على مدار 

 .موسم الحج
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 بمتابعة مباشرة من األمٌر فٌصل بن سلمان

إلى المشاعر بواسطة ألف حاج  114المدٌنة المنورة: تفوٌج 
حافلة 2088  

 

 االقتصادية" من المدينة المنورة"
حاج متوجهٌن إلى المشاعر المقدسة فً مكة المكرمة، استعداداً ألداء  ٓٓ٘ٗ٘غادر المدٌنة المنورة أمس 

كبر حاج، فً أ ٓٓ٘ٗٔٔألف حاج، لٌصل العدد إلى  ٓٙمناسك الحج، فٌما من المتوقع أن ٌغادر الٌوم 
حافلة مقّرر لها أن تقّل الحجاج من  0ٕٓٓعملٌات تفوٌج لضٌوف الرحمن خالل موسم ما قبل الحج، بواسطة 

الفنادق والدور السكنٌة فً المدٌنة المنورة بشكل منتظم إلى مٌقات ذي الحلٌفة ومن ثّم التوجه إلى المشاعر 
لألدالء المشرف على قطاع التفوٌج فً المقدسة. وأوضح فٌصل سندي عضو مجلس إدارة المإسسة األهلٌة 

مركز المٌقات، أن عملٌات التفوٌج التً تتم بمتابعة مباشرة من األمٌر فٌصل بن سلمان أمٌر المدٌنة المنورة، 
وإشراف لجنة الحج والعمرة والزٌارة، وفرع وزارة الحج والعمرة، والمإسسة األهلٌة لألدالء فً المدٌنة 

حافلة وفقاً لبٌانات المغادرة  0ٖٔٔتم ترتٌب مغادرتهم المدٌنة المنورة أمس عبر حاج  ٓٓ٘ٗ٘المنورة تشمل 
 .التً تم تسجٌلها آلٌاً بحسب عقود اإلسكان ومواعٌد التفوٌج

ألف حاج وفقاً لبٌانات التفوٌج  ٓٙحافلة أخرى من المدٌنة المنورة الٌوم تقل أكثر من  ٖٙٗٔوقال: "ستغادر 
مرشح للزٌادة قٌاساً على توافد مزٌد من الحجاج إلى المدٌنة المنورة، حٌث ٌتم تنسٌق  فً النظام اآللً، والعدد

 .مساء ٔٔعملٌة مغادرتهم إلى المشاعر المقدسة فً مكة المكرمة بشكل منتظم بدءاً من الفجر وحتى الـ
لعاملٌن فً موظف من منسوبً المإسسة األهلٌة لألدالء، إضافة إلى الكوادر وا ٕٓٓوأضاف سندي: "ٌشرف 

الجهات الحكومٌة والخدمٌة األخرى على أعمال تفوٌج الحجاج فً مركز المٌقات الذي ٌشهد كثافة فً مغادرة 
 ."الحجاج خالل ٌومً الرابع والخامس من شهر ذي الحجة

ة وبٌن أن إجراءات المغادرة تبدأ بتدوٌن بٌانات الحافلة وعدد الحجاج بمجرد مغادرة الحافلة للفندق لمتابع
الطاقة االستٌعابٌة بشكل متواصل، لٌتم تنظٌم عملٌة وصول الحافلة إلى المٌقات وتحدٌد بٌاناتها ومكان وقوفها 
آلٌاً، وإصدار بطاقات الوصول لتوزٌعها الحقاً على الحجاج بمجرد وصولهم إلى المٌقات، وتتضمن رقم الحافلة 

عن طرٌق معرفة رقم الحافلة المدّون فً البطاقة لدى  لتسهٌل عملٌة إرشاد الحجاج التائهٌن فً المٌقات، وذلك
الحاج، وبذلك تتم معرفة مكان وقوف الحافلة المخصصة، وضمان صعود كل حاج إلى الحافلة المخصصة 

 .الستكمال رحلة المغادرة إلى مكة المكرمة عبر طرٌق الهجرة السرٌع
ٌدانٌة لتفادي ازدحام الحافالت فً مركز المٌقات، ولفت إلى أنه تم استحداث عدٌد من اإلجراءات التنظٌمٌة الم

وتنظٌم وصول الحافالت تباعاً وتدقٌق بٌاناتها، وتقلٌل مدة انتظار الحافالت فً المٌقات، مفٌداً أنه تم هذا العام 
توفٌر سٌارات وعربات الجولف لنقل الحجاج التائهٌن وكبار السّن إلى أماكن وقوف حافالتهم فً مدة وجٌزة، 

فة إلى تدرٌب عدد من الموظفٌن والكوادر العاملٌن فً مركز المٌقات على مهام اإلسعافات األولٌة لبعض إضا
الحاالت الطبٌة البسٌطة كحاالت اإلجهاد أو حاالت االنزالق فً دورات المٌاه للتدخل عند الحاجة قبل وصول 

 .المسعفٌن
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 تؼذ أكبش ػًهٛاث تفٕٚذ نضٕٛف انشحًٍ خالل يٕسى يا لبم انحذ

 أنف حاد يٍ انًذُٚت نهًشاػش انٕٛو ٔغذا   112حافهت .. تفٕٚذ  0022ػبش

 

سة، انٕٛو ٔغذا ، ٚغادس انًذٚ ّٕ أنف حاد يتّٕرٍٓٛ إنٗ انًشاػش انًمّذست بًكت انًكّشيت  112ُت انًُ

استؼذادا  ألداء يُاسك انحذ، فٙ أكبش ػًهٛاث تفٕٚذ نضٕٛف انشحًٍ خالل يٕسى يا لبم انحذ، 

سة بش 0022بٕاسطت  ّٕ كم حافهت يمّشس نٓا أٌ تمّم انحزاد يٍ انفُادق ٔانذٔس انسكُٛت بانًذُٚت انًُ

 .يُتظى إنٗ يٛماث رٔ انحهٛفت ٔيٍ حّى انتٕرّ إنٗ انًشاػش انًمذست

ٔأٔضح ػضٕ يزهس إداسة انًؤسست األْهٛت نألدالء انًششف ػهٗ لطاع انتفٕٚذ بًشكض انًٛماث 

فٛصم يحًذ أيٍٛ سُذ٘؛ أٌ ػًهٛاث انتفٕٚذ انتٙ تتى بًتابؼت يباششة يٍ األيٛش فٛصم بٍ سهًاٌ بٍ 

سة، ٔإششاف نزُت انحذ ٔانؼًشة ٔانضٚاسة، ٔفشع ٔصاس ّٕ ة انحذ ػبذانؼضٚض أيٛش يُطمت انًذُٚت انًُ

سة تشًم  ّٕ حاد تى تشتٛب يغادستٓى انًذُٚت  32322ٔانؼًشة، ٔانًؤسست األْهٛت نألدالء بانًذُٚت انًُ

سة، انٕٛو )انخالحاء( حتٗ انتاسؼت يساء  ػبش  ّٕ حافهت ٔفما  نبٛاَاث انًغادسة انتٙ تّى تسزٛهٓا  1110انًُ

 .آنٛا  بحسب ػمٕد اإلسكاٌ ٔيٕاػٛذ انتفٕٚذ

سة غذا  )األسبؼاء( تمم أكخش يٍ  1241 ٔلال: "ستغادس ّٕ أنف حاد  42حافهت أخشٖ يٍ انًذُٚت انًُ

ٔفما  نبٛاَاث انتفٕٚذ فٙ انُظاو اٜنٙ، ٔانؼذد يششح نهضٚادة لٛاسا  ػهٗ تٕافذ انًضٚذ يٍ انحزاد إنٗ 

سة؛ حٛج ٚتى تُسٛك ػًهٛت يغادستٓى إنٗ انًشاػش انًمذست بًكت انًكّشيت بش ّٕ كم يُتظى انًذُٚت انًُ

 ."بذءا  يٍ انفزش حتٗ انحادٚت ػششة يساء  
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هٛت نألدالء، إضافت إنٗ انكٕادس يٕظف يٍ يُسٕبٙ انًؤسست األْ 022ٔأضاف سُذ٘: "ٚششف 

ٔانؼايهٍٛ فٙ انزٓاث انحكٕيٛت ٔانخذيٛت األخشٖ ػهٗ أػًال تفٕٚذ انحزاد بًشكض انًٛماث انز٘ 

انشابغ ٔانخايس يٍ شٓش ر٘ انحزت"، يبُٛا  أٌ إرشاءاث ٚشٓذ كخافت فٙ يغادسة انحزاد خالل ٕٚيٙ 

انًغادسة تبذأ بتذٍٔٚ بٛاَاث انحافهت ٔػذد انحزاد بًزشد يغادسة انحافهت نهفُذق نًتابؼت انطالت 

االستٛؼابٛت بشكم يتٕاصم، نٛتى تُظٛى ػًهٛت ٔصٕل انحافهت إنٗ انًٛماث ٔتحذٚذ بٛاَاتٓا ٔيكاٌ 

اث انٕصٕل نتٕصٚؼٓا الحما  ػهٗ انحزاد بًزشد ٔصٕنٓى نهًٛماث، ٔلٕفٓا آنٛا ، ٔإصذاس بطال

ٔتتضًٍ سلى انحافهت نتسٓٛم ػًهٛت إسشاد انحزاد انتائٍٓٛ بانًٛماث، ٔرنك ػٍ طشٚك يؼشفت سلى 

ٌ بانبطالت نذٖ انحاد، ٔبزنك تتى يؼشفت يكاٌ ٔلٕف انحافهت انًخّصصت، ٔضًاٌ  ّٔ انحافهت انًذ

انًخّصصت الستكًال سحهت انًغادسة إنٗ يكت انًكّشيت ػبش طشٚك صؼٕد كم حاد إنٗ انحافهت 

 .انٓزشة انسشٚغ

ٔأباٌ أَّ تى استحذاث ػذٚذ يٍ اإلرشاءاث انتُظًٛٛت انًٛذاَٛت نتفاد٘ اصدحاو انحافالث بًشكض 

انًٛماث، ٔتُظٛى ٔصٕل انحافالث تباػا  ٔتذلٛك بٛاَاتٓا، ٔتمهٛم يذة اَتظاس انحافالث فٙ انًٛماث، 

ٍّ إنٗ أياكٍ  يفٛذا  أَّ تى ْزا انؼاو تٕفٛش سٛاساث ٔػشباث انزٕنف نُمم انحزاد انتائٍٓٛ ٔكباس انس

ٔلٕف حافالتٓى فٙ يذة ٔرٛضة، إضافت إنٗ تذسٚب ػذد يٍ انًٕظفٍٛ ٔانكٕادس انؼايهٍٛ بًشكض 

أٔ حاالث انًٛماث ػهٗ يٓاو اإلسؼافاث األٔنٛت نبؼض انحاالث انطبٛت انبسٛطت كحاالث اإلرٓاد 

االَضالق بذٔساث انًٛاِ نهتذخم ػُذ انحارت لبم ٔصٕل انًسؼفٍٛ، إضافت إنٗ تُظٛى ٔلٕف 

انحافالث، ٔيشافمت انحزاد ٔإٚصانٓى إنٗ انًشافك ٔدٔساث انًٛاِ بانًسزذ، إضافت إنٗ يٓاو انتٕرّٛ 

 .ٔانتٕػٛت ٔاإلسشاد انذُٚٙ، إنٗ راَب تذلٛك بٛاَاث انحافهت لبم انًغادسة
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أنف حاج يٍ انًدٌنت إنى انًشاعر 111تفىٌج    

أنف حاج يتىجهٍٍ إنى انًشاعر انًقدست استعداداً ألداء يناسك انحج فً أكبر  111ٌغادر انًدٌنت انًنىرة انٍىو 

حافهت تقّم انحجاج يٍ انفنادق واندور انسكنٍت إنى يٍقاث  0022عًهٍاث تفىٌج خالل يىسى يا قبم انحج بىاسطت 

هس انًؤسست األههٍت نألدالء انًشرف عهى قطاع ذو انحهٍفت ويٍ ثّى انتىجه إنى انًشاعر . وأوضح عضى يج

 .انتفىٌج بًركز انًٍقاث فٍصم سندي أٌ عًهٍاث انتفىٌج انتً تتى بًتابعت يباشرة يٍ سًى أيٍر ينطقت انًدٌنت

 

 

 


