
 

 
1 

  

 هـ1437/  11/  17السبت 



 

 
2 

 ألف حاج ٌغادرون مٌقات ذو الحلٌفة قاصدٌن بٌت هللا الحرام 77

 

 م واس 7216أغسطس  72هـ الموافق  1437ذو القعدة  17المدٌنة المنورة 

/ حافلة متوجهٌن  632الحلٌفة فً المدٌنة المنورة تقلهم /  ألف حاج مٌقات ذو 77غادر الٌوم 

إلى مكة المكرمة ، وسط منظومة متكاملة من مشاركة الجهات الحكومٌة واألهلٌة المشاركة فً 

 .خدمة ضٌوف الرحمن

وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة المشرف على مركز 

بن محمد أمٌن سندي، أن مركز مغادرة المٌقات استقبل الٌوم الحجاج مغادرة المٌقات فٌصل 

/ موقًعا بالمدٌنة المنورة، حٌث تم إنهاء إجراءات مغادرة  171المغادرٌن إلى مكة المكرمة من / 

الحجاج مٌدانٌاً من مواقع سكنهم للتوجه إلى المٌقات لإلحرام والصالة لعقد نٌة الحج وبدأ التلبٌة، 

أن المركز ٌعمل على مساعدة الحجاج وتلبٌة احتٌاجاتهم وتساؤالتهم عن شعائر الحج  مشًٌرا إلى

 .وتقدٌم المساعدات لهم حتى ٌغادرون

( اعتمد عدة برامج تعنى بتنظٌم العمل داخل 1وأشار إلى أن قطاع المجلس اإلشرافً رقم )

خالل موسم الحج ، فٌما  القطاع والربط بٌن كافة الوحدات التابعة للقطاع وتوثٌق جمٌع أعماله

ٌتم عبر برنامج عمل مركز مغادرة المٌقات خدمة إرشاد الحجاج فً مسجد المٌقات "ذو الحلٌفة" 

وتنظٌم دخولهم إلى المسجد وإرشادهم إلى حافالتهم المخصصة للمغادرة، واإلشراف المباشر 

النواحً اإلدارٌة على مكاتب الخدمة المٌدانٌة وما ٌندرج تحت نطاق مجلسها اإلشرافً من 

والمتابعة المٌدانٌة الذي ٌسعى من خاللها لتقدٌم خدمات عالٌة المستوى للحجاج زوار مسجد 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم والتنسٌق لمعالجة أي معوقات تطرأ على مكاتب الخدمة خالل 

 .أعمال موسم الحج

ستوى األداء من خالل التعاون ( فٌعنى برفع م1وعن برنامج عمل مركز توجٌه الحافالت رقم )

مع مكاتب الخدمة المٌدانٌة بتوجٌه الحافالت إلى مواقع التودٌع المٌدانٌة وفق توزٌع أعداد 

الحجاج للحافالت حسب مدخالت النظام اآللً والتصفٌة مع شركات النقل والنقابة العامة 

كافة الخدمات لضٌوف  للسٌارات، فً حٌن ٌعنً برنامج عمل مكاتب الخدمة المٌدانٌة بتقدٌم

 .الرحمن وإنهاء جمٌع إجراءاتهم خالل فترة إقامتهم بالمدٌنة المنورة
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 حاجاً إلى المدٌنة المنورة 31252وصول 

 

 

 

 م واس 2116أغسطس  11هـ الموافق  1431ذو القعدة  16المدٌنة المنورة 

حاجاً وفق اإلحصائٌة  31151بلغ عدد الحجاج القادمٌن الٌوم إلى المدٌنة المنورة , 

التً تعدها المؤسسة األهلٌة لإلدالء , لٌصبح عدد الحجاج الكلً القادمٌن للمدٌنة 

 .حاج 313111المنورة 

وأوضح مدٌر العالقات العامة واإلعالم بالمؤسسة تركً بن فٌصل الٌاس أن 

حاجاً قدموا عن طرٌق مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة  22855

براً فٌما غادر المدٌنة  111حاجاً عن طرٌق محطة الهجرة, و 8118المنورة ,و

 .حاجاً  118325المنورة إلى مكة المكرمة 

ا هم حجاج  ًٌ وبٌنت اإلحصائٌة أن أكثر الجنسٌات المتواجدة بالمدٌنة المنورة حال

 .حاجاً 54154إندونٌسٌا بعدد 
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 اجتماعاً لهااللجنة التنفٌذٌة ألعمال الحج تعقد 

 

 
 م واس 2116أغسطس  11هـ الموافق  1431ذو القعدة  16مكة المكرمة 

عقدت اللجنة التنفٌذٌة ألعمال الحج اجتماعاً لها فً دٌوان اإلمارة بالعاصمة المقدسة إنفاذاً 

لتوجٌهات لصاحب السمو الملكً األمٌر خالد الفٌصل مستشار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن , أمٌر 

  .مكة المكرمة نوقشت خالله خطط الجهات االستعدادٌة لموسم حج العام الحالًمنطقة 

وأوضح مستشار أمٌر منطقة مكة المكرمة , رئٌس اللجنة التنفٌذٌة ألعمال الحج الدكتور هشام بن 

عبدالرحمن الفالح , أن االجتماع الذي عقد بتوجٌه من أمٌر منطقة مكة المكرمة , وحضره ممثلون 

ذات العالقة بخدمة ضٌوف الرحمن , تمت خالله متابعة سٌر األعمال والترتٌبات  عن الجهات

والتجهٌزات التً تم توفٌرها لخدمة ضٌوف الرحمن على أكمل وجه , منذ قدومهم للمملكة , وحتى 

 .مغادرتهم لألراضً المقدسة محفوفٌن برعاٌة هللا

ٌر مفصلة عن مراحل اإلنجاز فً الخطط وبٌن الدكتور الفالح, أن القطاعات المشاركة قدمت تقار

المعتمدة التً سٌتم الرفع بها لسمو أمٌر منطقة مكة المكرمة رئٌس لجنة الحج المركزٌة , مؤكدا أن 

كافة القطاعات واألجهزة الحكومٌة واألهلٌة , سخرت جمٌع طاقاتها البشرٌة واآللٌة , لخدمة حجاج 

م الدٌنً والوطنً بهدف تسهٌل رحلتهم اإلٌمانٌة التً بٌت هللا الحرام , مستشعرٌن فً ذلك واجبه

تتشرف المملكة بتقدٌمها لهم قٌادة وحكومة وشعباً, واشار الدكتور الفالح إلى أن مهام اللجنة التنفٌذٌة 

والقطاعات المشاركة ستتحول خالل الفترة المقبلة إلى عمل مٌدانً فً المشاعر المقدسة للوقوف 

التأكد من تطبٌق جمٌع الخطط على أرض الواقع والتنسٌق بٌن جمٌع الجهات على كافة الترتٌبات, و

 .للمعالجة الفورٌة ألي أمر قد ٌطرأ فً حٌنه

وفً شأن متصل عقد رئٌس اللجنة التنفٌذٌة ألعمال الحج الدكتور هشام الفالح اجتماع اللجنة الدائمة 

رى خالله مناقشة االستعدادات ألمن وسالمة المسجد الحرام بمشاركة الجهات المعنٌة , و ج

واإلجراءات المتخذة لموسم حج فٌما ٌتعلق بالمسجد الحرام وساحاته والطرق المحٌطة به وكذلك 

  .محطات النقل خالل موسم الحج
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 وصول أولى رحالخ الحجاج الجسائرٌٍن إلى المدٌنح المنورج

 

 

 م واس 7216أغسطس  11هـ الموافق 1437ذوالقعدة  16المدٌنة المنورة 

وصلت الٌوم أولى رحالت حجاج الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة الشقٌقة المدٌنة المنورة 

 .ألداء فرٌضة الحج وسط أجواء توشحت بروحانٌة طٌبة الطٌبة

وكان فً استقبالهم أمام مقر سكنهم نائب رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة 

ة الدلٌل عصام بن عبدالعزٌز دمٌاطً ، ٌرافقه رئٌس مكتب شئون حجاج الجزائر السٌد المنور

  .عبدالرزاق سبقاق ، وعدد من أعضاء مجلس إدارة األدالء

وقدم للحجاج ماء زمزم وحلوٌات معدة من تمور المدٌنة المنورة المشهورة ، فٌما رشت الورود على 

الصالة والسالم فً أجواء سالت معها دموع بعض ضٌوف الرحمن زوار مسجد نبٌه علٌه أفضل 

الحجاج فرحا بالوصول لمدٌنة المصطفى علٌه الصالة والسالم واستقبالهم من أبناء هذه البالد 

  .الطاهرة بالبشاشة والترحٌب

وعبر دمٌاطً عن سعادته وجمٌع منسوبً المؤسسة بوصول الحجاج الكرام والتشرف بخدمتهم ، 

مرافق المؤسسة ألداء مهامها على أكمل وجه وفق الخطة التشغٌلٌة بتوجٌه  مؤكداً جاهزٌة جمٌع

صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة المنورة رئٌس لجنة 

الحج بالمدٌنة ومتابعة معالً وزٌر الحج الدكتور محمد صالح بنتن ، مبٌنا أن أكثر الحجاج 

  .حاجا 547775لمدٌنة المنورة هم من الجنسٌة االندونٌسٌة البالغ عددهم المتواجدٌن فً ا
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حاجاً إلى المدٌنح المنورج 05313وصول   

 م واس 7216أغسطس  11هـ الموافق  1437ذو القعدة  16المدٌنة المنورة 

اإلحصائٌة التً تعدها  حاجاً وفق 31252بلغ عدد الحجاج القادمٌن الٌوم إلى المدٌنة المنورة ، 

 .حاج 323122المؤسسة األهلٌة لإلدالء ، لٌصبح عدد الحجاج الكلً القادمٌن للمدٌنة المنورة 

حاجاً قدموا  77555وأوضح مدٌر العالقات العامة واإلعالم بالمؤسسة تركً بن فٌصل الٌاس أن 

حاجاً عن طرٌق  5275،وعن طرٌق مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة 

 .حاجاً  125375براً فٌما غادر المدٌنة المنورة إلى مكة المكرمة  117محطة الهجرة، و

ا هم حجاج إندونٌسٌا بعدد  ًٌ وبٌنت اإلحصائٌة أن أكثر الجنسٌات المتواجدة بالمدٌنة المنورة حال

 .حاجاً 54154
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 َؾذس ألول يشح

لدءا  لتسهيٍ  لتى الحجاج لتة الددةح ةني توحٍد زي األ  

 

 ػذد يٍ األدالء ثضَهى انًىؽذ

 خبنذ انضاَذٌ -انًذَُخ انًُىسح 

اػزًذ سئُظ يغهظ ئداسح انًإعغخ األههُخ نألدالء ؽبرى ثبنٍ انضٌ انًىؽذ نغًُغ انؼبيهٍُ ثبنًإعغخ 

 .ورنك نزغهُم رؼشف انؾغبط ػهً يُغىثٍ انًإعغخ وطهت انخذيخ يُهى

وركش انًزؾذس انشعًٍ نهًإعغخ كًبل خهُفخ، أَه ألول يشح َزى رىؽُذ صٌ انؼبيهٍُ ثبنًإعغخ، 

يىظف، يجُُبً أٌ ئنضاو انؼبيهٍُ ثضٌ يىؽذ َأرٍ فٍ ئطبس اإلعشاءاد  0022وانجبنغ ػذدهى أكضش يٍ 

نزٍ دشُهًب انزٍ رزخزهب انًإعغخ إلظهبس هىَزهب انغذَذح، ثؼذ رغُُش انشؼبس وانًىلغ اإلنكزشوٍَ وا

 .وصَش انؾظ وانؼًشح يإخشاً 

، وانزٍ َغؼً يٍ خالنهب نالسرمبء 0202ورأرٍ انهىَخ انغذَذح نهًإعغخ وفك ثشَبيظ انزؾىل انىطٍُ 

ثبنخذيبد انزٍ َمذيهب األدالء نضُىف انشؽًٍ ؽغبط ثُذ هللا انؾشاو، وصواس يغغذ َجُه ػهُه أفضم 

، وهٍ عىدح 0202ُغخ رُبغى يغ سؤَخ انًًهكخ انصالح وانغالو، ورشركض ػهً عزخ يؾبوس سئ

ورطىَش انخذيبد، وانششاكبد اإلعزشارُغُخ يغ انغهبد راد انؼاللخ ثخذيبد انؾغبط، ورًُُخ 

لذساد ويهبساد فشَك انؼًم، رؼضَض انؼاللخ يغ انًغبهًٍُ، وانششاكبد االعزضًبسَخ يغ انمطبع 

 .ُز وفك ثشَبيظ صيٍُ يؾذدانخبص، ولذ وضغ نكم يؾىس ئعزشارُغُبد وآنُبد رُف
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 السمالد السولدٌع اَلً وإلدراج تراةج نولٍح لتحجاج تالمدٌنح المنورج

 

 رذسَت انؼبيهٍُ ػهً ثشايظ انزىدَغ اِنٍ

 خبنذ انضاَذٌ -انًذَُخ انًُىسح 

اكزًبل رذسَت انؼبيهٍُ  أكذ هبشى يمهُخ انًششف ػهً انمطبع االششافٍ ثبنًإعغخ األههُخ نألدالء

ػهً ثشايظ انزىدَغ اِنُخ نًغبدسح انؾغبط انًؼزًذح ثشكم يؾذس هزا انؼبو ثبنزُغُك يغ انُمبثخ انؼبيخ 

نهغُبساد ؽُش َهذف انمطبع ئنً رمذَى خذيبد يزًُضح نضُىف انشؽًٍ وثصىسح يششفخ يٍ خالل 

صُبء فزشح ئلبيخ انؾغبط وؽزً يغبدسرهى يُظىيخ يزكبيهخ يٍ انخذيبد ػجش يكبرت انخذيبد انًُذاَُخ أ

انًذَُخ انًُىسح ثغاليخ هللا، يجُُبً أٌ نهمطبع ػذح ثشايظ ػًم هٍ: ثشَبيظ ػًم وؽذح لطبع انًغهظ 

اإلششافٍ وَؼًُ هزا انجشَبيظ ثزُظُى انؼًم داخم انمطبع وانشثظ ثٍُ كبفخ انىؽذاد انزبثؼخ نهمطبع 

ت انًغهظ اإلششافٍ نًكبرت انخذيخ انًُذاَُخ وَؼًُ ورىصُك عًُغ أػًبنه، وثشَبيظ ػًم يكز

ثبإلششاف انًجبشش ػهً يكبرت انخذيخ انًُذاَُخ ويب َُذسط رؾذ َطبق يغهغهب اإلششافٍ يٍ 

انُىاؽٍ اإلداسَخ وانًزبثؼخ انًُذاَُخ وانزٌ َغؼً يٍ خالنهب نزمذَى خذيبد ػبنُخ انًغزىي نهؾغبط 

وعهى وانزُغُك نًؼبنغخ أٌ يؼىلبد رطشا ػهً يكبرت انخذيخ، صواس يغغذ سعىل هللا صهً هللا ػهُه 

ثشَبيظ ػًم يشكض رىعُه انؾبفالد وَهذف نشفغ يغزىي األداء ورنك يٍ خالل انزؼبوٌ يغ يكبرت 

انخذيخ انًُذاَُخ ثزىعُه انؾبفالد ئنً يىالغ انزىدَغ انًُذاَُخ وفك رىصَغ أػذاد انؾغبط نهؾبفالد 

، وانزصفُخ يغ ششكبد انُمم وانُمبثخ انؼبيخ نهغُبساد، وثشَبيظ ػًم ؽغت يذخالد انُظبو اِنٍ

يكبرت انخذيخ انًُذاَُخ انزٌ َمذو كبفخ انخذيبد نضُىف انشؽًٍ وَؼًم ػهً ساؽخ انؾغبط ورهجُخ 

 .عًُغ يزطهجبرهى واؽزُبعبرهى وئَهبء عًُغ ئعشاءارهى خالل فزشح ئلبيزهى ثبنًذَُخ
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ألف حاج 033ح ٌقارب لدلد الحجاج القالدةٍن لتمدٌن  

 

 خبنذ انضاَذٌ -انًذَُخ انًُىسح 

ؽبعبً وفك اإلؽصبئُخ انزٍ رؼذهب انًإعغخ  05212 ثهغ ػذد انؾغبط انمبديٍُ ئنً انًذَُخ انًُىسح ،

 .ؽبط 020322األههُخ نإلدالء ، نُصجؼ ػذد انؾغبط انكهٍ انمبديٍُ نهًذَُخ 

ؽبعبً لذيىا ػٍ طشَك  00811وركش رشكٍ انُبط يذَش انؼاللبد انؼبيخ واإلػالو ثبنًإعغخ أٌ 

ثشاً فًُب  550يؾطخ انهغشح، و ؽبعبً ػٍ طشَك 8208يطبس األيُش يؾًذ ثٍ ػجذانؼضَض انذونٍ و

ؽبعبً. وثُُذ اإلؽصبئُخ أٌ أكضش انغُغُبد انًزىاعذح  528001غبدس انًذَُخ ئنً يكخ انًكشيخ 

 .ؽبعبً 15315ثبنًذَُخ هى ؽغبط ئَذوَُغُب ثؼذد 
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 المدٌنة المنورة تستقبل أولى رحالت حجاج الجزائر

 

 

 فجازي الشرٌ-المدٌنة المنورة 

 ممحمد قاس -تصوٌر

وسط اجواء توشحت بروحانٌة المدٌنة المنورة وبنسمات فجر الجمعة وصلت أولى رحالت حجاج 

لجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة الشقٌقة حٌث كان فً استقبالهم امام مقر سكناهم نائب ا

رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لالدالء الدلٌل عصام بن عبدالعزٌز دمٌاطً ٌرافقه رئٌس 

مكتب شؤون حجاج الجزائر السٌد عبدالرزاق سبقاق باإلضافة لعدد من اعضاء مجلس إدارة 

الء, وقدم للحجاج ماء زمزم وحلوٌات معدة من تمور المدٌنة فٌما رشت الورود على ضٌوف االد

الرحمن زوار مسجد نبٌه علٌه افضل الصالة والسالم, أجواء سالت معها دموع بعض الحجاج 

فرحاً بالوصول لمدٌنة المصطفى علٌه الصالة والسالم واستقبالهم من أبناء هذه البالد الطاهرة 

  .والترحٌب بالبشاشة

من جهته عبر الدلٌل عصام دمٌاطً نائب رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء عن سعادته 

وجمٌع منسوبً المؤسسة بوصول الحجاج الكرام والتشرف بخدمتهم مؤكداً على جاهزٌة جمٌع 

الملكً مرافق المؤسسة ألداء مهامها على أكمل وجه وفق الخطة التشغٌلٌة بتوجٌه صاحب السمو 

االمٌر فٌصل بن سلمان أمٌر منطقة المدٌنة المنورة رئٌس لجنة الحج بالمدٌنة ومتابعة معالً وزٌر 

الحج الدكتور محمد صالح بنتن, مبٌناً أن االحصائٌة التً تعدها المؤسسة سجلت وصول 

من هـ لٌصبح عدد الحجاج الذٌن وصلوا المدٌنة 1431/ 11/ 15( حاجاً عن ٌوم الخمٌس 28138)

( 81111( حاجاً غادر المدٌنة الى مكة المكرمة )212851بداٌة الموسم وحتى مساء الخمٌس )

( حاجاً للوفاة بالمدٌنة 21( حاجاً فٌما اختص هللا جلت قدرته )185818والمتبقً فً المدٌنة )

ة المنورة نسأل هللا أن ٌرحمهم, وأضاف أن أكثر الحجاج المتواجدٌن فً المدٌنة هم من الجنسٌ

  .( حاجاً 54128االندونٌسٌة حٌث ٌبلغ عددهم )
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 وصول أولى رحالخ الحجاج الجسائرٌٍن إلى المدٌنح

 

 

حانٌة طٌبة وصلت أمس أولى رحالت حجاج الجزائر إلى المدٌنة المنورة ألداء فرٌضة الحج وسط أجواء توشحت برو

 .الطٌبة

وكان فً استقبالهم أمام مقر سكنهم نائب رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء فً المدٌنة المنورة الدلٌل عصام 

بن عبدالعزٌز دمٌاطً، ٌرافقه رئٌس مكتب شؤون حجاج الجزائر عبدالرزاق سبقاق، وعدد من أعضاء مجلس إدارة 

 .األدالء

م للحجاج ماء زم زم، وحلوٌات معدة من تمور المدٌنة المنورة المشهورة، كما تم رش ضٌوف الرحمن وزوار وقُدِّ

مسجد نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم بالورد فً أجواء روحانٌة سالت فٌها دموع بعض الحجاج فرحاً بالوصول إلى 

 .بالبشاشة والترحٌب مدٌنة المصطفى علٌه الصالة والسالم، والستقبالهم من أبناء هذه البالد الطاهرة

وعبر دمٌاطً عن سعادته وجمٌع منسوبً المؤسسة بوصول الحجاج الكرام والتشرف بخدمتهم، مؤكداً جاهزٌة جمٌع 

مرافق المؤسسة لخدمتهم على أكمل وجه وفق الخطة التشغٌلٌة بتوجٌه من صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن 

لمنورة رئٌس لجنة الحج فً المدٌنة ومتابعة من معالً وزٌر الحج الدكتور سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة ا

 547775محمد صالح بنتن، مبٌناً أن أكثر الحجاج الموجودٌن فً المدٌنة المنورة هم من إندونٌسٌا، وٌبلغ عددهم 

 .حاجاً 
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 وصول أولى رحالخ الحجاج الجسائرٌٍن إلى المدٌنح المنورج
 

وصلت أولى رحالت الحجاج الجزائرٌٌن إلى المدٌنة المنورة ألداء فرٌضة الحج, 

وسط أجواء توشحت بروحانٌة طٌبة الطٌبة. وكان فً استقبالهم أمام مقر سكنهم 

نائب رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة الدلٌل عصام 

ئٌس مكتب شؤون حجاج الجزائر السٌد عبدالرزاق سبقاق, وعدد دمٌاطً, ٌرافقه ر

من أعضاء مجلس إدارة األدالء. وقدم للحجاج ماء زمزم وحلوٌات من تمور المدٌنة 

المنورة المشهورة, فٌما ُرشت الورود على ضٌوف الرحمن زوار مسجد نبٌه علٌه 

فرحاً بالوصول أفضل الصالة والسالم, فً أجواء سالت معها دموع بعض الحجاج 

إلى مدٌنة المصطفى علٌه الصالة والسالم, واستقبالهم من أبناء هذه البالد الطاهرة 

بالبشاشة والترحٌب. وأكد دمٌاطً جاهزٌة جمٌع مرافق المؤسسة ألداء مهامها على 

أكمل وجه وفق الخطة التشغٌلٌة, مبٌناً أن أكثر الحجاج الموجودٌن فً المدٌنة 

 .حاجاً  54.128نسٌة اإلندونٌسٌة والبالغ عددهم المنورة هم من الج
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 وصىل أولً رحالت الحجاج الجزائرييه إلً المدينة المنىرة
 

 

 (الحجاج الجزائريىن لدي وصىلهم إلً المدينة المنىرة أمش )واس

 
      AM 1:13 20-08-2016 المدينة المنىرة: الىطه

ٔصهج أيس أٔنى رحالث حدبج اندًٕٓريت اندشائزيت انذيًمزاطيت انشعبيت انشميمت إنى انًذيُت 

 .انًُٕرة ألداء فزيضت انحح ٔسظ أخٕاء حٕشحج بزٔحبَيت طيبت انطيبت

ٔكبٌ في اسخمببنٓى أيبو يمز سكُٓى َبئب رئيس يدهس إدارة انًؤسست األْهيت نألدالء ببنًذيُت 

ٍ عبذانعشيش دييبطي، يزافمّ رئيس يكخب شئٌٕ حدبج اندشائز عبذانزساق انًُٕرة انذنيم عصبو ب

 .سبمبق، ٔعذد يٍ أعضبء يدهس إدارة األدالء

ٔلذو نهحدبج يبء سيشو ٔحهٕيبث يعذة يٍ حًٕر انًذيُت انًُٕرة انًشٕٓرة، فيًب رشج انٕرٔد عهى 

بنج يعٓب ديٕع بعض ضيٕف انزحًٍ سٔار يسدذ َبيّ عهيّ أفضم انصالة ٔانسالو في أخٕاء س

انحدبج فزحب ببنٕصٕل نًذيُت انًصطفى عهيّ انصالة ٔانسالو، ٔاسخمببنٓى يٍ أبُبء ْذِ انبالد 

 .انطبْزة ببنبشبشت ٔانخزحيب

ٔعبز دييبطي عٍ سعبدحّ ٔخًيع يُسٕبي انًؤسست بٕصٕل انحدبج انكزاو ٔانخشزف بخذيخٓى، 

عهى أكًم ٔخّ ٔفك انخطت انخشغيهيت بخٕخيّ  يؤكذا خبْشيت خًيع يزافك انًؤسست ألداء يٓبيٓب

أييز يُطمت انًذيُت انًُٕرة رئيس ندُت انحح ببنًذيُت األييز فيصم بٍ سهًبٌ بٍ عبذانعشيش، 

ٔيخببعت ٔسيز انحح انذكخٕر يحًذ صبنح بُخٍ. ٔلبل إٌ أكثز انحدبج انًخٕاخذيٍ في انًذيُت انًُٕرة 

حبخب 45..82ى ْى يٍ اندُسيت االَذَٔيسيت انببنغ عذدْ .  
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حاًجا لتمدٌنح المنورج 5351تد  الجهر الجوي لموس  الحج تنق    

 
 

 :ثتياسًال لتً - القاهرج
رجذأ يصش نهطُشاٌ انُىو انغجذ أونً سؽالد انغغش انغىي نًىعى انؾظ هزا انؼبو 

سؽالد عىَخ ئنً انًذَُخ انًُىسح نُمم  0و، ؽُش رُغُّش انششكخ 0250هـ /5500

ؽبعبً يٍ ؽغبط لشػخ يؾبفظخ انًُىفُخ. ولبل صفىد يغهى، سئُظ انششكخ  5258

ثمخ، ئٌ يصش نهطُشاٌ عزؾزفم كؼبدرهب انمبثضخ نًصش نهطُشاٌ، فٍ رصشَؾبد عب

كم ػبو ثزىدَغ األفىاط األونً نضُىف انشؽًٍ ثؾضىس لُبداد انطُشاٌ انًذٍَ 

وانغهبد وانهُئبد انًؼُُخ ثبنًىعى، ؽُش ئَه يٍ انًمشس ئلالع انشؽهخ األونً يٍ 

فغشاً ثزىلُذ انمبهشح يٍ  5:01فٍ رًبو انغبػخ  MS693 يشؽهخ انزهبة، وهٍ سلى

 .انشؽالد انًىعًُخ ثًطبس انمبهشح ئنً يطبس انًذَُخ انًُىسح يجًُ

وَغزؼذ أول فىط يٍ ؽغبط لشػخ وصاسح انذاخهُخ نهغفش نألساضٍ انًمذعخ انُىو 

أغغطظ، وعُجذأ أول فىط  05انغجذ، ثًُُب عُغبدس أول فىط ئنً يكخ انًكشيخ َىو 

عجزًجش انًمجم يٍ  53ىو فٍ انؼىدح ئنً أسض انىطٍ ثؼذ االَزهبء يٍ أداء انًُبعك َ

عجزًجش انًمجم يٍ انًذَُخ انًُىسح، ػهً أٌ َؼىد آخش فىط يٍ  00يكخ انًكشيخ، و

 .عجزًجش انًمجم 08ؽغبط انمشػخ ئنً أسض انىطٍ فً 

وػمذد ثؼضخ انؾظ اعزًبػبد ػذح يغ انؾغبط لجم عفشهى نألساضٍ انًمذعخ، نششػ 

و ثهب، وػذو انخشوط ػٍ انمىاػذ انًؼًىل انزؼهًُبد انُهبئُخ نهى، وطبنجزهى ثبالنزضا

ثهب، وئرجبع انزؼهًُبد نضًبٌ عفشهى وػىدرهى ثغالو. وؽشصذ ثؼضخ انؾظ ػهً 

رىفُش ؽبفالد ؽذَضخ يكُفخ ويغهضح ػهً أػهً يغزىي نُمم انؾغبط يب ثٍُ يكخ 

وانًذَُخ انًُىسح وانزصؼُذ ئنً يشؼش ػشفبد وثبلٍ األيبكٍ انًمذعخ، فضالً ػٍ 

 .وعجبد نهؾغبط وأدوَخ وطبلى طجٍ يشافك نهىرىفُش 

وأكذد وصاسح انذاخهُخ ػهً اعزؾذاس غشفخ ػًهُبد يشكضَخ ثمطبع انشئىٌ اإلداسَخ 

ثبنمبهشح ألول يشح، رؾزىي ػهً يشاكض ارصبل نزهمٍ عًُغ شكبوي ألبسة انؾغبط 

ثبنجالد، واالطًئُبٌ ػهُهى ثبألساضٍ انًمذعخ؛ ورنك يٍ خالل انشثظ يغ غشف 

 .انؼًهُبد ثًكخ انًكشيخ، وانًذَُخ وانًُىسح

 
 
 

 

 


