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 مدٌنة المنورة بعد أداء مناسك الحجحاجاً ٌصلون إلى ال 3441

      

 سم وا 2116سبتمبر  16هـ الموافق  1431ذو الحجة  14المدٌنة المنورة   

حاجاً بعد أن من هللا علٌهم بأداء مناسك الحج،وفق  3441وصل إلى المدٌنة المنورة حتى ٌوم أمس 

  .إحصائٌة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة

أن حركة القدوم الٌومٌة عبر مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً  وأوضحت اإلحصائٌة،

حاجاً ، بٌنما بلغ عدد  2243حاجاً ، وعبر مركز الهجرة  616بالمدٌنة المنورة للحجاج بلغت 

  .حاجاً  1131القادمٌن عبر مركز البر 

اجاً ، مشٌرة إلى أن ح 3434هـ بلغ 1431وأبانت أن عدد المتبقٌن فً المدٌنة المنورة لهذا العام 

      .حاجاً  1354أكثر جنسٌة متواجدة فً المدٌنة المنورة من الجنسٌة المصرٌة البالغ عددهم 
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 نجاح موسم الحج تجسده منظومة الحج والمنجزات على أرض الواقع

 

 سم وا 2116سبتمبر  16هـ الموافق  1431ذو الحجة  14جدة 

ٌزاً وأداًء رفٌعاً لمختلف الجهات العاملة أسهمت فً هـ نجاحاً مم1431شهد موسم الحج لهذا العام 

حاجاً من  163256312حجاج وفق إحصائٌة الهٌئة العامة لإلحصاء، منهم  166626414خدمة 

حاجاً من داخلها،األمر الذي جسد الجهود الحثٌثة والرائدة التً تطلع  5316531خارج المملكة و 

،لخدمة -حفظه هللا  -ن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود بها المملكة بقٌادة خادم الحرمٌن الشرٌفٌ

  .ضٌوف الرحمن فً كل عام

وعبر رؤساء وأعضاء مكاتب شؤون حجاج الخارج، عن تقدٌرهم لما قدم لحجاجهم من تسهٌالت 

فاقت الوصف، مثمنٌن األعمال الجلٌلة المنفذة على أرض الواقع فً مكة المكرمة والمدٌنة المنورة 

ر المقدسة، بما ٌدلل على االهتمام والبذل المنقطع النظٌر من قٌادة المملكة لتوفٌر الراحة والمشاع

  .والطمأنٌنة لجموع الحجٌج

وقدموا شكرهم للمملكة قٌادة وشعباً على ما لمسوه من حفاوة استقبال وكرم ضٌافة، وتسهٌالت 

جمعهم منطقة محدودة،منوهٌن دولة، بلغات وثقافات متباٌنه ت 161للوفود التً تقاطرت من نحو 

بالتعامل الحسن والتعاون من القائمٌن على خدمتهم وعدوه عمالً غٌر مستغرب على المملكة التً 

  .تجند طاقاتها وإمكاناتها لخدمة قاصدي بٌته الحرام

وأبرزوا حجم التعاون والتنسٌق الكبٌرٌن مع وزارة الحج والعمرة وتفعٌلها للتقنٌات الذكٌة للتسهٌل 

على الحجاج أداء نسكهم، وفً مقدمها المسار اإللكترونً للحج الذي لمس ضٌوف الرحمن خالله 

النقلة النوعٌة فً تقدٌم الخدمة والسرعة فً إنهاء إجراءات الحجاج، الفتٌن إلى نجاح الحج بمختلف 

الحكومٌة  مراحله على أكمل وجه تنظٌماً وعناٌة وتنفٌذاً للخطط التشغٌلٌة التً تنفذها القطاعات

واألهلٌة، ٌدلل على تواصل منهجٌة المملكة فً رعاٌة ضٌوف الرحمن، وتطوٌر خدمات منظومة 

 .الحج والعمرة، من خالل حزمة المشروعات الجبارة والخدمات المتعددة والبرامج المتنوعة

وأثنوا على تعاون جمــٌع المسؤولٌن من رجال األمن ومنسوبً األجهزة الحكومٌة واألهلٌة 

المشاركٌن فً خدمة حجاج بٌت هللا الحرام، وما قدموه من جهد مشرف وأعمال راقٌة، لٌنعم 

ضٌوف الرحمن باألجواء التً تمكنهم من أداء نسكهم على أكمل وجه بدون مشقة أو تعب، سائلٌن 

 .دوام األمن واالستقرار للمملكة العربٌة السعودٌة -عز وجل  -المولى 

ب شؤون الحجاج، إلى أن خطة التفوٌج لهذا العام حصدت نجاحات باهرة وأشار القائمٌن على مكات

إذ كانت كفٌلة بتنقل الحجٌج بكل انسٌابٌة وراحة وٌسر فً أجواء روحانٌة وسكٌنة  12بمراحلها الـ 

 .رغم أعدادهم الغفٌرة
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أكثر من نصف ملٌون مسلم ٌؤدون صالة الجمعة بالمدٌنة المنورة بعد 

            مناسك الحج

 

 سم وا2116سبتمبر  16فق هـ الموا1431ذوالحجة  14المدٌنة المنورة 

أدى أكثر من نصف ملٌون مصل من حجاج بٌت هللا الحرام ومواطنٌن ومقٌمٌن صالة الجمعة الٌوم 

فً رحاب المسجد النبوي ، سائلٌن المولى العلً القدٌر أن ٌتقبل حجهم ، وشاكرٌن له أن من علٌهم 

  .بأداء الفرٌضة فً أجواء مفعمة باألمن واألمان والطمأنٌنة

عقب أدائهم صالة الجمعة ارتفعت حناجرهم بالدعاء للخالق عز وجل أن ٌتقبل هللا منهم حجهم و

وصالتهم وزٌارتهم ، معبرٌن عن شكرهم لحكومة المملكة العربٌة السعودٌة وعلى رأسها خادم 

الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود وسمو ولً العهد وسمو ولً ولً العهد 

هللا لما ٌقدمونه من عناٌة واهتمام بضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار المسجد  حفظهم

النبوي الشرٌف وعلى الخدمات الجلٌلة التً وجدوها فً مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التً كان 

رة لها األثر الكبٌر فً أداء مناسكهم بكل ٌسر وأمن وأمان وطمأنٌنة ، حٌث أدت هذه الجموع الغفٌ

من وفود ضٌوف الرحمن زوار مسجد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم صالة الجمعة فً أجواء 

روحانٌة وإٌمانٌة عظٌمة ووسط خدمات أعدتها الجهات العاملة لموسم ما بعد حج هذا العام 

هـ بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر 1431

دٌنة المنورة رئٌس لجنة الحج بالمدٌنة لتجنٌد كافة اإلمكانٌات اآللٌة والبشرٌة لخدمة منطقة الم

  .الحجاج والزوار

وهذا السٌاق تستقبل وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي الشرٌف المصلٌن من حجاج 

وغفرانه  ومواطنٌن ومقٌمٌن وزوار الذٌن تحوطهم عناٌة هللا وتظللهم رحمته وٌحفهم تسامحه

وتغشاهم السكٌنة والوقار بعد أدو مناسك حجهم بكل ٌسر وسهولة بمضاعفة جهودها لتهٌئة جمٌع 

أجزاء المسجد النبوي للمصلٌن من ساحات مظللة ومٌادٌن وأسطح وممرات وأعمال النظافة 

رات والصٌانة والفرش ، كما هٌأت الرئاسة فً األقسام النسائٌة كافة الخدمات للمصلٌات والزائ

بتهٌئة أقسامهن وفتح األبواب الخاصة بهن وفتح الدورات والمواضئ النسائٌة وتهٌئة كافة 
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ها وتعٌٌن مراقبات ٌؤدٌن جمٌع األعمال الخدمٌة اإلمكانات لدخولهن الروضة الشرٌفة والصالة فٌ

  .والرقابٌة والتنظٌمٌة

ة والمرورٌة بمواصلة جهودها وشرعت الجهات األمنٌة بالمدٌنة المنورة فً تطبٌق خططها األمنٌ

للمحافظة على أمن الحاج وراحته داخل المسجد النبوي الشرٌف وساحاته وبخاصة فً أوقات 

الذروة وذلك عبر انتشار رجال قوة أمن المسجد فً مختلف أرجاء المسجد إلرشاد المصلٌن وتأمٌن 

افد قوافل ضٌوف الرحمن دخولهم وتنظٌمهم من بوابات المسجد ومكافحة ظاهرة النشل وتسهٌل تو

إلى أماكن سكنهم وتنقلهم من وإلى المسجد النبوي الشرٌف واتخاذ كافة التدابٌر واإلجراءات األمنٌة 

واإلمكانات البشرٌة ومضاعفة الجهود التً تكفل تنقل الحجاج زوار المدٌنة المنورة براحة وأمان 

اجد فً كافة أماكن الحشود والمنطقة وتطبٌق خططها األمنٌة على مدار الساعة والحرص على التو

  .المركزٌة بشكل عام بما ٌكفل كل ما من شأنه راحة الحاج وطمأنٌنته

فً حٌن تسخر المدٌرٌة العامة للدفاع المدنً بمنطقة المدٌنة المنورة كافة اإلمكانٌات المادٌة 

بة لحماٌة المصلٌن من والبشرٌة وغٌرها من المستلزمات الضرورٌة واتخاذ كافة اإلجراءات المناس

المواطنٌن والمقٌمٌن والعمار والزوار وتوفٌر السالمة لهم من كافة أخطار الحوادث والكوارث وما 

قد ٌتطلبه ذلك من إجراءات اإلغاثة الفورٌة وذلك بإتباع أفضل السبل وأنجحها مع قدر كبٌر من 

جهة ما قد ٌحدث من االفتراضات التنسٌق بٌن الجهات المعنٌة بتنفٌذ أعمال الدفاع المدنً لموا

الواردة بكل كفاءة واقتدار ، كما ٌواصل فرع هٌئة الهالل األحمر بالمدٌنة المنورة مهامه المٌدانٌة 

بساحات المسجد النبوي والمنطقة المركزٌة المحٌطة به وعبر الطرق القادمة من مكة المكرمة إلى 

  .النبوي الشرٌف المدٌنة المنورة لخدمة ضٌوف الرحمن زوار المسجد

وبدأت صحة المدٌنة فً تطبٌق وتنفٌذ خطة الحج للفترة الثانٌة من حج لهذا العام فً تقدٌم أفضل 

الخدمات الصحٌة للحجٌج من واقع المراكز الصحٌة المنتشرة على الطرق المؤدٌة للمدٌنة المنورة 

حٌث تهدف هذه الخطة  والطرق التً ٌسلكها الحجاج فً عودتهم إلى دٌارهم سالمٌن غانمٌن ،

لتهٌئة جمٌع اإلمكانٌات لخدمة ضٌوف الرحمن من خالل تجنٌد جمٌع إدارات صحة المدٌنة ، 

هـ ، فٌما تتمثل الرعاٌة 1431باإلضافة إلى المرافق الصحٌة التً تعمل فً موسم حج هذا العام 

/ مركز صحً  11الصحٌة التً تقدمها الشئون الصحٌة بالمدٌنة المنورة عن طرٌق أكثر من / 

تتضمن مركز صحً باب جبرٌل ومركز صحً الصافٌة وباب المجٌدي وباب السالم ومحطة 

الهجرة وحجاج البر والمٌقات والٌتمة والصلصلة وأحد واإلجابة والبٌعة وقباء والعوالً واألنصار ، 

  .نورةإضافة إلى المراقبة الصحٌة بمطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة الم
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من جهتها تواصل إدارة مرور منطقة المدٌنة المنورة من خالل تنفٌذ خططها التشغٌلٌة لموسم ما 

بعد حج بتكثٌف القوى البشرٌة واآللٌة فً المواقع التً ٌرتادها الحجاج والزوار حول المساجد 

الشرٌف التً التارٌخٌة واألسواق المركزٌة وبخاصة المنطقة المركزٌة المحٌطة بالمسجد النبوي 

تشهد تدفق الحجاج وبكثافة كبٌرة ألداء الصلوات وزٌارة المسجد النبوي بالتواجد المٌدانً لتقدٌم 

  .أفضل الخدمات للضٌوف الرحمن زوار مسجد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم

على  بدورها تكثف أمانة منطقة المدٌنة المنورة جهودها من خالل عمل المراقبٌن والفرق المٌدانٌة

ساعة لمراقبة مناطق تجمع المواطنٌن والزوار فً األسواق والساحات المنتشرة بالمدٌنة  24مدار 

المنورة للتأكد من سالمة الشروط الصحٌة فً المطاعم وأماكن بٌع المواد الغذائٌة والتموٌنٌة 

تلف المواقع وسالمة مساكن الزوار وتأمٌن الحاوٌات لجمع المخلفات وانتشار عمال النظافة فً مخ

  .حفاظا على الصحة العامة والحرص الدائم للمظهر العام لمدٌنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم
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 أمانة المدٌنة تجند الكوادر البشرٌة واآللٌات الستقبال الحجاج

 سم وا2116سبتمبر  16هـ الموافق 1431ذوالحجة  14المدٌنة المنورة  

باشرت أمانة منطقة المدٌنة المنورة ممثلة فً وكاالت الخدمات والبلدٌات الفرعٌة والضواحً 

المحافظات والمراكز، تنفٌذ خططها وبرامجها المٌدانٌة وتجنٌد كافه الكوادر البشرٌة  وبلدٌات

  .هـ1431والمعدات واآللٌات للموسم الثانً من حج هذا العام 

وتهدف الخطط والبرامج إلى تقدٌم أفضل الخدمات لضٌوف الرحمن وزوار طٌبه الطٌبة وذلك بعد 

لمنورة بعد أن أدو مناسك الحج بكل ٌسر وسهولة، حٌث قامت قدوم حجاج بٌت هللا الحرام للمدٌنة ا

إدارة مراقبة األغذٌة بتشدٌد الرقابة الصحٌة  –وكالة الخدمات ممثلة باإلدارة العامة للشئون الرقابٌة 

على جمٌع مطابخ اإلعاشة للتأكد من استٌفائها لالشتراطات الصحٌة والنظامٌة وتطبٌق الئحة 

بلدٌة بحق المخالفٌن وعدم السماح ألي مطبخ إعاشة بالعمل حتى ٌستوفً الغرامات والجزاءات ال

  .كافة االشتراطات

وشرعت فرق الرقابة الصحٌة التفتٌش على جمٌع مطابخ اإلعاشة والتموٌن الغذائً ومطابخ الوالئم 

والمناسبات ومساندة المسالخ للتأكد من تطبٌق االشتراطات الصحٌة والوقوف على تجهٌزاتهم 

لسالمة الغذاء ، والوقوف على مطابخ اإلعاشة الملحقة بالفنادق فً  22111طبٌق نظام اإلٌزو وت

المنطقة المركزٌة للتأكد من جاهزٌتها لتقدٌم وجبات صحٌة آمنة لضٌوف الرحمن، فٌما كثفت وكالة 

مسجد البلدٌات الفرعٌة والضواحً الجوالت المٌدانٌة على المزارات التارٌخٌة مثل مسجد قباء و

القبلتٌن ومسجد المٌقات والمساجد السبع ومٌدان سٌد الشهداء وتم رفع المباسط المخالفة التً تعٌق 

حركة المشاة والسٌارات، فً حٌن طبقت فرق النظافة بالبلدٌات خططها التً تتضمن غسٌل ساحات 

دائق والساحات المزارات التارٌخٌة والطرقات واألرصفة بالمنطقة المركزٌة وتعقٌمها وتهٌئة الح

 ساعة طٌلة فترة موسم الحج 24وسالمة وصٌانة الطرق واإلنارة والتجهٌز ومراقبتها على مدار الـ 

. 

وتولت الفرق الرقابٌة التابعة ألمانة المنطقة مهمة الوقوف على محطات الوقود الواقعة على الطرق 

ٌم ، واستهدفت الجوالت إلى جانب اإلقلٌمٌة التً تربط المدٌنة المنورة بمكة المكرمة وتبوك والقص

محطات الوقود ومحالت السوبر ماركت والمطاعم واالستراحات والكافٌهات ومراكز خدمة 

السٌارات والمساجد والمرافق التابعة وملحقات المحطة وذلك لضمان تقدٌم أفضل الخدمات لضٌوف 

  .الرحمن

 

 

. 
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 حالت المغادرة لضٌوف الرحمنمدٌر عام الجوازات ٌشرف مٌدانٌاً على أولى الر

 

 سم وا 2116سبتمبر  15هـ الموافق  1431ذو الحجة  13جدة       

أشرف مدٌر عام الجوازات اللواء سلٌمان بن عبدالعزٌز الٌحٌى مساء الٌوم ، على مغادرة حجاج 

 .بٌت هللا الحرام فً الصالة ) الشمالٌة ، والجنوبٌة ( بمطار الملك عبدالعزٌز الدولً بجدة

اللواء سلٌمان الٌحٌى فً مستهل الجولة ، التهانً والتبرٌكات لخادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك  ورفع

سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود ، وسمو ولً العهد ، وسمو ولً ولً العهد ـ حفظهم هللا ـ بمناسبة 

خلٌة نجاح موسم الحج فً مختلف المجاالت التً شارك فٌها أبناء الوطن من منسوبً وزارة الدا

بكافة قطاعاتها والقطاعات والهٌئات الحكومٌة المشاركة فً خدمة ضٌوف الرحمن ، سائالً هللا أن 

  .ٌحفظ لهذه البالد قادتها وأبنائها المخلصٌن وأن ٌدٌم علٌها نعمة األمن واالستقرار

البشرٌة وأشار مدٌر عام الجوازات إلى دعم جوازات مطار الملك عبدالعزٌز الدولً بجدة بالكوادر 

 المدربة والمؤهلة وباألجهزة التقنٌة المتطورة لتسهٌل إجراءات مغادرة حجاج بٌت هللا الحرام، حاثاً 

منسوبً جوازات المطار على بذل المزٌد من الجهد وحسن االستقبال لضٌوف الرحمن وتقدٌم 

دم الحجاج أفضل الخدمات لهم بكل رحابة صدر والحرص على الدقة فً تنفٌذ اإلجراءات التً تخ

 .المغادرٌن

ٌذكر أن عدد الحجاج المغادرٌن المملكة عبر جمٌع المنافذ ) البرٌة والبحرٌة والجوٌة ( حتى 

  .( حاجاً  166664الساعة الثامنة من مساء الٌوم بلغ ) 

  //انتهى //
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 مدٌنة الحجاج بمنفذ حالة عمار تودع الحجاج المغادرٌن إلى أوطانهم

 
 سم وا 2116سبتمبر  16هـ الموافق  1431ذو الحجة  14بوك 

باشرت مختلف األجهزة والقطاعات الحكومٌة فً لجنة أعمال الحج والعمرة فً مدٌنة الحجاج بمنفذ 

حالة عمار بمنطقة تبوك أمس تنفٌذ المرحلة الثانٌة من أعمالها فً تودٌع حجاج بٌت هللا الحرام 

ط منظومة من الخدمات والتسهٌالت بمتابعة المغادرٌن إلى أوطانهم بعد أن أدوا مناسك الحج وس

وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكً االمٌر فهد بن سلطان بن عبدالعزٌز امٌر منطقة تبوك 

 .المشرف العام على أعمال الحج بالمنفذ

وبٌن وكٌل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة محمد بن عبدهللا 

صرٌح لوكالة األنباء السعودٌة أن اإلدارات الحكومٌة المشاركة فً تنفٌذ المرحلة الحقبانً فً ت

الثانٌة تباشر مهامها خدمة حجاج بٌت هللا الحرام بعد أن تم تنفٌذ المرحلة األولى المتمثلة فً 

  .استقبال الحجاج

اً وتوجٌه لجمٌع ونوه بمتابعة سمو أمٌر منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنفذ ٌومٌ

اإلدارات ببذل أقصى الجهود لخدمة الحجاج ،إلى جانب تقدٌم هدٌة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن وهً 

  .نسخة من القرآن الكرٌم لكل حاج وحاجة

وأكد أن جمٌع العاملٌن فً مدٌنة الحجاج سواء من منسوبً لجنة اإلشراف العام على أعمال الحج 

والقطاعات المدنٌة والعسكرٌة المشاركة ٌواصلون أعمالهم بكل تفان والعمرة أو اإلدارات الحكومٌة 

  .تحقٌقاً لتطلعات القٌادة وتقدٌم أفضل خدمة لهم وتسهٌل عبورهم ألراضً المملكة سالمٌن غانمٌن

  //انتهى //
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 حاخاً ٌصهىٌ إنى انًدٌُت انًُىرة بعد أداء يُاطك انحح   3941 

 

حاجاً بعد أن من هللا علٌهم بأداء مناسك الحج،وفق  3441س وصل إلى المدٌنة المنورة حتى ٌوم أم

  .إحصائٌة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة

وأوضحت اإلحصائٌة، أن حركة القدوم الٌومٌة عبر مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة 

حاجاً ، بٌنما بلغ عدد القادمٌن عبر  2243حاجاً ، وعبر مركز الهجرة  616المنورة للحجاج بلغت 

  .حاجاً  1131مركز البر 

حاجاً ، مشٌرة إلى أن  3434هـ بلغ 1437وأبانت أن عدد المتبقٌن فً المدٌنة المنورة لهذا العام 

  .حاجاً  1354أكثر جنسٌة متواجدة فً المدٌنة المنورة من الجنسٌة المصرٌة البالغ عددهم 
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 أنف حاج وَظتعد بداهشٌت نهحح انثاًَ 617بانً نـ انًدٌُت : خديُا أكثز يٍ 
 انًدٌُت انًُىرة -عبدانزحٍى انحدادي 

 16/90/6917انظبت 

 

َدبذ انًؤعغت فٙ حُفٛز خطت انًؤعغت األْهٛت « انًذُٚت»أكذ زبحى بٍ خؼفش ببنٙ سئٛظ انًؤعغت األْهٛت نألدالء نـ 

أنف زبج كبَٕا ببنًذُٚت انًُٕسة قبم رْببٓى  177ٔرنك نخذيت أكثش يٍ  7341ء نًٕعى انسح األٔل نٓزا انؼبو نألدال

نًكت انًكشيت ٔفٙ انًٕعى انثبَٙ انز٘ اعخؼذُٚب نّ يٍ ٔقج يبكش بخٕصٚغ ػذة ندبٌ فٙ ػذة َقبؽ فشص نهسدبج انقبديٍٛ 

( يشفقب حببؼب 65بحٓب ٔيٍ خالل أزذ ػشش قطبًػب ٚششف ػهٗ )يٍ يكت نخذيت انسدٛح خالل انًٕعى انثبَٙ بدًٛغ ؽبق

( يشاكض 4( ندبٌ ٔ)8( إداسة ببإلػبفت انٗ )71( يكخبب يغبَذا ٔ)75( يكخب خذيت يٛذاَٛت ٔ)71نهًؤعغت ْٔٙ )

بج انزٍٚ اعخقببل. ٔقبل: نقذ عدهج انًؤعغت َدبًزب فٙ حُفٛز يٓبيٓب انًٛذاَٛت ٔفق انخطت انخشغٛهٛت، ٔبٍٛ أٌ ػذد انسد

( زبًخب ٔطهٕا 635,675( زبًخب يُٓى )175,186ٔطهٕا نهًذُٚت انًُٕسة خالل انًٕعى األٔل يٍ زح ْزا انؼبو بهغ )

( ػٍ ؽشٚق يسطت انٓدشة فًٛب حى اعخقببل 737,187ػٍ ؽشٚق يطبس األيٛش يسًذ بٍ ػبذانؼضٚض انذٔنٙ ٔ)

  .( زبًخب بًسطت انبش88,,11)

انهدبٌ انًٛذاَٛت ٔيشاكض االعخقببل ٔانخذيبث ٔيكبحب انخذيت انًٛذاَٛت بخكثٛف يٓبيٓب َٔشش ٔأكذ زبحى ببنٙ أَّ قبيج 

خًٛغ ؽٕاقًٓب يٍ قٛبدٍٚٛ ٔانًششذٍٚ ٔانًُغقٍٛ ببنًٛذاٌ نخذيت ػٕٛف انشزًٍ زدبج بٛج هللا انسشاو صٔاس يغدذ 

فٙ ظم حٕخٛٓبث انقٛبدة انششٛذة  َبّٛ ػهّٛ أفؼم انظالة ٔانغالو ٔاػؼٍٛ َظب أػُٛٓى ششف خذيت ػٕٛف انشزًٍ

ٔأػبف ديٛبؽٙ أٌ قطبع انخذيبث اإلَغبَٛت ببنًؤعغت حببغ زبالث انسدبج انًُٕيٍٛ بًغخشفٛبث انًذُٚت انًُٕسة ٔقذو 

( زبًخب 6345( زبًخب يًٍ حٕفبْى هللا فٙ انًذُٚت ٔحى إسشبد )88نٓى كبفت انخذيبث انخٙ ازخبخْٕب كًب أَُٓٛب إخشاءاث )

( صٚبسة نهذٔس انغكُٛت نهخأكذ يٍ عاليخٓب ٔحقٛذْب ببشخشاؽبث 1763نسدبج انخبئٍٓٛ ٔقطبع انطٕاسا َفز )بًشاكض ا

 .( ػقًذا77746إعكبٌ انسدبج ٔػذد ػقٕد اإلعكبٌ انًذخهت بُظبو انؼقذ االنكخشَٔٙ ٔانًظذقت يٍ قبم انًؤعغت بهغ )

خذيت ػٕٛف انشزًٍ يؤكًذا ػهٗ زشص انًؤعغت  ٔثًٍ ببنٙ انذػى انال يسذٔد يٍ ٔالة أيشَب نكم يب يٍ شأَّ

األْهٛت نألدالء ػهٗ أداء يٓبيٓب ٔفق األَظًت ٔانخؼهًٛبث ٔحسج إششاف ٔصاسة انسح ٔانؼًشة ٔبًخببؼت شخظٛت يٍ 

طبزب انغًٕ انًهكٙ األيٛش فٛظم بٍ عهًبٌ أيٛش يُطقت انًذُٚت انًُٕسة سئٛظ ندُت انسح ببنًذُٚت ٔبخٕفٛق هللا أٔاًل 

ًٛشا حسقق َدبذ األدالء فٙ أداء يٓبيٓب نهًٕعى األٔل يٍ زح ْزا انؼبو كًب َغخؼذ العخقببل انسدبج خالل انًٕعى ٔأخ

انثبَٙ يب بؼذ انسح بخٕخّٛ يٍ يؼبنٙ ٔصٚش انسح ٔانؼًشة انذكخٕس يسًذ طبنر بٍ ؽبْش بُخٍ زٛث ٚخٕقغ اعخقببل أكثش 

غ اندٓبث انًشبسكت بخذيبث انسح ٔأشبد بخطت اندٓبث األيُٛت يٍ َظف يهٌٕٛ زبج خالل انًٕعى انثبَٙ ٔشكش خًٛ

 .انخٙ كبٌ نٓب انذٔس األكبش فٙ َدبذ انًغبدسة اٜيُت نؼٕٛف انشزًٍ نًكت انًكشيت
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ا ٌصهىٌ إنى انًدٌُت انًُىرة بعد أداء يُاطك انحح  3941  حاخ ً
 انًدٌُت انًُىرة -يكتب انًدٌُت 

 16/90/6917انظبت 

 

، وفق  1091وصم إنى انًدٌُت انًُىرة حتَّى ٌىو أيض األول  ٍَّ هللا عهٍهى بأداء يُاطك انححِّ ا بعد أٌ َي حاخ ً

ٌَّ حزكت انقدوو انٍىيٍَّت عبز يطار  إحصائٍت انًؤطظت األههٍت نألدالء بانًدٌُت انًُىرة. وأوضحت اإلحصائٍت، أ

ا، وعبز يزكش انهدزة  716نهحداج بهغت  األيٍز يحًد بٍ عبدانعشٌش اندونً بانًدٌُت انًُىرة ا،  6601حاخ ً حاخ ً

ا. وأباَت أٌ عدد انًتبقٍٍ فً انًدٌُت انًُىرة نهذا انعاو  1919بًٍُا بهغ عدد انقاديٍٍ عبز يزكش انبز  حاخ ً

ا، يشٍزة إنى أٌ أكثز خُظٍَّت يىخىدة فً انًدٌُت انًُىرة يٍ اندُظٍَّت انًصزٌَّت 1019هـ بهغ 1916 انبانغ  حاخ ً

ا 1130عددهى   .حاخ ً
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 أنف وخبت نهحداج انقاديٍٍ يٍ يكت 399تىسع يهٍىَا و« هدٌت انًدٌُت»

 بزايح نهًشزوع أثبتت َداحها 9

 عبدانزحٍى انحدادي انًدٌُت انًُىرة

 16/90/6917انظبت 

 

قبل انًذٚش انخُفٛز٘ نًششٔع ْذٚت انًذُٚت انًُٕسة نهسدبج ٔنهضائشٍٚ فبٚض بٍ ؽبنب األزًذ٘: إٌ يششٔع ْذٚت انًذُٚت 

يب ٚضٚذ ػٍ يهٌٕٛ َٔظف ٔخبت داخم انًذُٚت انًُٕسة ٔخبسخٓب،  7341انًُٕسة ٔصػج فٙ يٕعى زح ْزا انؼبو 

هٗ انسدبج انقبديٍٛ يٍ يكت انًكشيت بؼذ أدائٓى نًُبعك َٔغخؼذ نهًٕعى انثبَٙ بخٕصٚغ يب ٚضٚذ ػٍ يهٌٕٛ ٔخبت ػ

فشد فٙ خذيت انسدبج ٔانضائشٍٚ ٔانًؼخًشٍٚ ْٔى يٍ أبُبء  577ٔقبل األزًذ٘: إٌ انًششٔع ٚؼًم بّ أكثش يٍ  .انسح

يُٓب ٔيطبس ؽٛبت انطٛبت ٚؼًهٌٕ فٙ حؼبئت ٔحدٓٛض ٔحٕصٚغ انٕخببث ٔانٓذاٚب نهقبديٍٛ إنٗ انًذُٚت انًُٕسة ٔانًغبدسٍٚ 

األيٛش يسًذ بٍ ػبذانؼضٚض انذٔنٙ ٔيُٛبء ُٚبغ اإلعاليٙ ٔعبزبث انًغدذ انُبٕ٘ انششٚف ٔيغدذ قببء ٔانًؼبسع 

انًٕعًٛت ٔيذُٚت زدبج انبش ٔانقشٖ ٔانٓدش انخببؼت نًُطقت انًذُٚت انًُٕسة ٕٔٚاطم انًششٔع حٕصٚغ ْذٚت ػٕٛف 

انبششٚت ٔانًبدٚت ٔٚقٕو بخدٓٛض كم اإليكبَٛبث ٔانًؼذاث انًخظظت  انشزًٍ نسح ْزا انؼبو، فٛسشذ انًششٔع ؽبقبحّ

نخؼبئت انٕخببث ٔانٓذاٚب ٔحغهٛفٓب ٔحٕصٚؼٓب، اعخؼذادا العخقببل ٔسفبدة ػٕٛف انشزًٍ انقبديٍٛ إنٗ انًذُٚت انًُٕسة 

  .ٔانًغبدسٍٚ يُٓب فٙ انًٕاقغ انًؼذة نزنك

 7376ائش ٔانًؼخًش َبؼج يٍ خًؼٛت انًغخٕدع انخٛش٘ ببنًذُٚت ػبو ٔأكذ األزًذ٘ أٌ فكشة ْذٚت انًذُٚت نهسبج ٔانض

ٔبخٕفٛق يٍ هللا، ٔٚؼخبش يٍ انًششٔػبث انفبػهت فٙ يدبل األػًبل انخطٕػٛت ٔاالخخًبػٛت بًب ًٚخهكّ يٍ خبشة يخًٛضة 

بئًٍٛ ْٕٔ ٔيُٓٛت سائذة فٙ حقذٚى انخذيبث انُٕػٛت نهًغخٓذفٍٛ يٍ ػٕٛف انشزًٍ ٔانضٔاس ٔانًؼخًشٍٚ ٔانظ

يششٔع حطٕػٙ يخخظض فٙ حقذٚى خذيبث خهٛهت بٓذاٚب يخُٕػت حشًم غزاء انشٔذ ٔغزاء انبذٌ بئششاف َخبت يٍ 

  .يسبٙ انخٛش ازخغببب نٕخّ هللا انكشٚى

ٔػٍ يٕقغ انًششٔع قبل: ٚقغ يقش يششٔع ْذٚت انًذُٚت انًُٕسة ػهٗ ؽشٚق انٓدشة انشابؾ بٍٛ انًذُٚت ٔيكت نهذاخم 

انًُٕسة زٛث حخٕقف انسبفالث انُبقهت نهسدبج يٍ ٔإنٗ انًذُٚت انًُٕسة فٙ ْزا انًقش العخالو ْذٚت انسدبج، نهًذُٚت 

زٛث ٚقٕو أبُبء ْزِ انًذُٚت انطٛبت يٍ انؼبيهٍٛ فٙ انًششٔع ببنظؼٕد نهسبفالث ٔانبشش ٚؼهٕ يسٛبْى بطٛب انكالو 

انٓذٚت ػببسة ػٍ ٔخبت غزائٛت يكَٕت يٍ انًبء ٔانخًش  ٚؼطش أخٕاءْى يٓههٍٛ ٔيشزبٍٛ بؼٕٛف انشزًٍ يقذيٍٛ ْزِ

ٔانسهٛب ٔانًؼًٕل ٔانؼظٛش ٔانفطٛش ٔانكٛك نغذ شٙ يٍ زبخبحٓى ٔحخفٛف بؼغ يؼبَبة انغفش ػُٓى إػبفت إنٗ 

حٕصٚغ انٓذاٚب انًخُٕػت نهسدبج ٔحشًم خًٛغ انفئبث انًغخٓذفت يٍ انًششٔع، يًب ٚكٌٕ نٓى األثش انطٛب فٙ َفٕعٓى 

قبم انسبج ْزِ انٓذاٚب ٔأنغُخٓى حهٓح ببنذػبء أٌ ٚسفع هللا ْزِ انبالد ٔأْهٓب ٔٔالة أيشْب يٍ كم عٕء ٔيكشِٔ ٔٚخ

  .عبػت 13ٔٚكٌٕ االعخقببل ٔانخٕصٚغ ػهٗ يذاس 
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 حاخاً ٌصهىٌ إنى انًدٌُت انًُىرة بعد أداء يُاطك انحح   3940

 :واص - انًُىرة نًدٌُتا

                

 

حاجاً بعد أن من اهلل عليهم بأداء مناسك احلج،وفق إحصائية املؤسسة  1493س وصل إىل املدينة املنورة حىت يوم أم
  .األهلية لألدالء باملدينة املنورة

وأوضحت اإلحصائية، أن حركة القدوم اليومية عرب مطار األمري حممد بن عبدالعزيز الدويل باملدينة املنورة للحجاج 
  .حاجاً  3111حاجاً ، بينما بلغ عدد القادمني عرب مركز الرب  9941حاجاً ، وعرب مركز اهلجرة  836بلغت 

حاجاً ، مشرية إىل أن أكثر جنسية متواجدة  1419هـ بلغ 3911وأبانت أن عدد املتبقني يف املدينة املنورة هلذا العام 
  .حاجاً  3134يف املدينة املنورة من اجلنسية املصرية البالغ عددهم 
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 أربعت آالف حاج ٌصهىٌ إنى انًدٌُت بعد أداء يُاطك انحح

 

 ٔاط -ُٚت انًُٕسة انًذ

زبخبً بؼذ أٌ يٍ هللا ػهٛٓى بأداء يُبعك انسح، ٔفق  4,37ٔطم إنٗ انًذُٚت انًُٕسة زخٗ ٕٚو أيظ 

إزظبئٛت انًؤعغت األْهٛت نألدالء ببنًذُٚت انًُٕسة، ٔأٔػسج اإلزظبئٛت، أٌ زشكت انقذٔو انٕٛيٛت 

زبخبً، ٔػبش  578نهسدبج بهغج  ػبش يطبس األيٛش يسًذ بٍ ػبذانؼضٚض انذٔنٙ ببنًذُٚت انًُٕسة

زبخبً، ٔأببَج أٌ ػذد  7747زبخبً ، بًُٛب بهغ ػذد انقبديٍٛ ػبش يشكض انبش  11,4يشكض انٓدشة 

زبخبً ، يشٛشة إنٗ أٌ أكثش خُغٛت  4,43ْـ بهغ 7341انًخبقٍٛ فٙ انًذُٚت انًُٕسة نٓزا انؼبو 

 .زبخبً  ,746ػذدْى  يخٕاخذة فٙ انًذُٚت انًُٕسة يٍ اندُغٛت انًظشٚت انببنغ
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 حاخاً ٌصهىٌ إنى انًدٌُت انًُىرة بعد أداء يُاطك انحح 3941

 
 

 
 واس – المنورة المدٌنة

زبخبً بؼذ أٌ يٍ هللا ػهٛٓى بأداء يُبعك انسح، ٔفق إزظبئٛت  4,37ٔطم إنٗ انًذُٚت انًُٕسة زخٗ ٕٚو أيظ 

 .انًؤعغت األْهٛت نألدالء ببنًذُٚت انًُٕسة

ٔركشث اإلزظبئٛت، أٌ زشكت انقذٔو انٕٛيٛت ػبش يطبس األيٛش يسًذ بٍ ػبذانؼضٚض انذٔنٙ ببنًذُٚت انًُٕسة 

 7747زبخبً، بًُٛب بهغ ػذد انقبديٍٛ ػبش يشكض انبش  11,4خبً، ٔػبش يشكض انٓدشة زب 578نهسدبج بهغج 

 .زبخبً 

زبخبً، يشٛشة إنٗ أٌ أكثش خُغٛت  4,43ْـ بهغ 7341ٔأببَج أٌ ػذد انًخبقٍٛ فٙ انًذُٚت انًُٕسة نٓزا انؼبو 

 .زبخبً  ,746يخٕاخذة فٙ انًذُٚت انًُٕسة يٍ اندُغٛت انًظشٚت انببنغ ػذدْى 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%88%D8%A7%D8%B3
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%88%D8%A7%D8%B3
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 آالف حاج ٌصلون إلى المدٌنة المنورة بعد أداء مناسك الحج 4

 

 المدينة المنورة : واس

حاجا بعد أن من هللا علٌهم بأداء مناسك الحج وفق  3441م أمس وصل إلى المدٌنة المنورة حتى ٌو
إحصائٌة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة. وأوضحت اإلحصائٌة أن حركة القدوم الٌومٌة عبر 

حاجا وعبر مركز الهجرة  616مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة للحجاج بلغت 
حاجا. وأبانت أن عدد المتبقٌن فً المدٌنة  1131نما بلغ عدد القادمٌن عبر مركز البر حاجا بٌ 2243

حاجا. مشٌرة إلى أن أكثر جنسٌة متواجدة فً المدٌنة المنورة  3434هـ بلغ 1437المنورة لهذا العام 
 .حاجا 1354من الجنسٌة المصرٌة البالغ عددهم 
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  حاخاً ٌصهىٌ إنى انًدٌُت انًُىرة بعد أداء يُاطك انحح   3941

 

 
 

 

 :واص - انًُىرة نًدٌُت

زبخبً بؼذ أٌ يٍ هللا ػهٛٓى بأداء  4,37ٔطم إنٗ انًذُٚت انًُٕسة زخٗ ٕٚو أيظ 

يُبعك انسح،ٔفق إزظبئٛت انًؤعغت األْهٛت نألدالء ببنًذُٚت انًُٕسة. ٔأٔػسج 

اإلزظبئٛت، أٌ زشكت انقذٔو انٕٛيٛت ػبش يطبس األيٛش يسًذ بٍ ػبذانؼضٚض انذٔنٙ 

 .زبخبً 11,4خبً، ٔػبش يشكض انٓدشة زب 578ببنًذُٚت انًُٕسة نهسدبج بهغج 
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 المصادقة على عقود ملٌون حاج بالمدٌنة المنورة

 (أٌمن الصٌدالنً )المدٌنة المنورة 

عقدا إلكترونٌا من خالل المؤسسة  11431حاجا واعتمدت  1243362صدقت وزارة الحج والعمرة عقود 

 .األهلٌة لألدالء بمنطقة المدٌنة المنورة

لعقد وأوضح رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء الدلٌل حاتم جعفر بالً أن عدد العقود المدخلة بنظام ا

عقداً، كما أنهت المؤسسة إجراءاتها واعتمدتها من خالل وزارة الحج والعمرة، إذ بلغ  11431اإللكترونً بلغ 

عقداً للموسم الثانً ومن المتوقع استقبال  5342حاجاً منهم  1243362عدد الحجاج المصدقة عقودهم 

 .حاجاً خالل الموسم الثانً 522126

حاجاً من كافة الجنسٌات  441اج التائهٌن بالمؤسسة األهلٌة لألدالء خدماته لـ من جهته، قدم مكتب إرشاد الحج

حجاج وأنهى إجراءات  316المختلفة، فٌما تابع مكتب الرعاٌة الصحٌة والخدمات اإلنسانٌة بالمؤسسة حاالت 

الحجة الجاري حاجاً توفوا بالمدٌنة المنورة كانوا ٌعانون من أمراض مزمنة وشٌخوخة حتى الثالث من ذي  11

كما بدأت المؤسسة تنفٌذ خطتها التشغٌلٌة للموسم الثانً من خالل اللجان المٌدانٌة ومراكز الخدمات ومكاتب 

الخدمات المٌدانٌة التً تقوم بتكثٌف مهماتها المٌدانٌة ونشر جمٌع طواقمها من القٌادٌٌن والمرشدٌن والمنسقٌن 

نسٌق مع الجهات األخرى المشاركة بخدمة الحجاج تحت إشراف فرع بالمٌدان لتنفذ الخطة بكل دقة ونجاح بالت

 .وزارة الحج والعمرة بالمدٌنة المنورة
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 ٌبتكر إسعافا ذكٌا« فاللً»بعد حادثة مروعة فً جدة.. 

 

 

 (حسٌن هزازي )منى 

د المصابٌن فٌها خمسة أشخاص، فً قبل ثالث سنوات وقعت حادثة مؤلمة ومروعة فً مدٌنة جدة تجاوز عد 

وقت تأخر وصول سٌارات اإلسعاف فً الوقت المحدد بسبب كم المصابٌن، وبعد وصولها لم تستطع مباشرة 

 .كل اإلصابات، ما تسبب فً تعطٌل الحركة المرورٌة لفترة طوٌلة

ث عن حل سرٌع إلشكالٌة هذا المشهد الذي تابعه أسامة الفاللً على أرض الواقع فجر داخله الرغبة فً البح

إسعاف المصابٌن فً الحوادث المرورٌة، فنبعت فكرة الحافلة اإلسعافٌة الذكٌة المجهزة تقنٌا على أعلى مستوى 

بدأت بالبحث عن إمكانٌة التطبٌق فً أكثر من «: »عكاظ»وٌمكنها أن تنقل ستة مصابٌن فً وقت واحد، وقال لـ

لكن فاللً بعدما أنهى تنفٌذ «6 حٌث قمت بشراء حافلة ثم جهزتها تقنٌاً دولة ثم تمكنت من الحصول على مبتغاي 

فكرته بات همه األكبر كٌفٌة الحصول على تصرٌح وموافقة لالستفادة من المشروع فً موسم حج هذا العام، 

فً وبالفعل تمكنت من الحصول على جمٌع التراخٌص الالزمة للحافلة لترى النور وتعمل حالٌا للمرة األولى »

وفٌما أشاد وزٌر الصحة الدكتور توفٌق «6 المشاعر المقدسة، حٌث تتمركز عند الجمرات وعند جسر المشاة

الربٌعة بفكرة الفاللً التً تجسدت لمشروع وقف خٌري لحجاج بٌت هللا الحرام فً المشاعر المقدسة، أكد 

جتماعٌة ووقف للحجاج والمعتمرٌن، الفاللً خالل لقائه به أنه قدم هذا المشروع من منطلق المسؤولٌة اال

وبٌن أن الحافلة ستعمل بٌن مكة «6 دولتنا قدمت لنا الكثٌر من الخدمات ولٌست خسارة فً خدمة مجتمعً»

المكرمة والمدٌنة المنورة وجدة وفً المشاعر المقدسة خالل فترة الحج، وتساعد فً إسعاف الحجاج وخصوصا 

من الفكرة لتجهٌز حافالت للمشاركة فً حوادث المعلمات على  إصابات ضربات الشمس وٌمكن االستفادة

 .الطرق فً القرى
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 ألف حاج إلى بلدانهم 511رحلة لنقل  2091

 

 (سامً المغامسً )المدٌنة المنورة 

شهد مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً فً المدٌنة المنورة أمس )الجمعة( حركة مغادرة مكثفة للحجاج 

 ..بعد أن مّن هللا علٌهم بأداء مناسك الحج، وغادرت أمس أولى رحالت الحجاج إلى العاصمة العمانٌة مسقط

مد بن عبدالعزٌز الدولً المهندس محمد الفاضل أن عدد الرحالت المتوقعة لنقل وأوضح مدٌر مطار األمٌر مح

% عن العام الماضً، وستنقل نحو نصف 11شركة طٌران عالمٌة بزٌادة  41رحلة من  2141الحجاج تبلغ 

أن محرم القادم6 ٌذكر 15ملٌون حاج إلى بلدانهم، الفتا إلى أن آخر رحالت العودة للحجاج ستكون فً نهاٌة 

ألف حاج، فٌما غادر نحو  11طرٌق الهجرة شهد أمس حركة مكثفة للقدوم برا إلى المدٌنة المنورة حٌث وصل 

( حاج من منفذ حالة عمار حتى فجر ٌوم أمس األول )الخمٌس( حسب اإلحصاءات الصادرة من وزارة 1511)

 .الحج والعمرة

 

 


