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 أمٌر المدٌنة المنورة ٌستقبل قائد مهمة الحج بالمدٌنة

 

 

   
 سم وا 2116أغسطس  26هـ الموافق 1431ذو القعدة  23المدٌنة المنورة 

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

بمكتبه فً اإلمارة ، قائد مهمة الحج بالمدٌنة المنورة وقوة الواجب التابعة لقوات األمن الخاصة 

  .ة فً موسم حج هذا العام العقٌد الركن أحمد بن قاعد الحربً ، وعددا من ضباط القوةالمشارك

واستمع سمو أمٌر المنطقة فً بداٌة االستقبال لشـرح عن استعدادات قوة الواجب وجاهزٌة رجال 

األمن ألداء واجبهم فً خدمة المواطنٌن والزوار وحماٌة مقدسات الوطن ومكتسباته ، مشٌدا 

ت رجال األمن وإنجازاتهم التً تتحقق دائماً فً ضبط األمن وحفظ النظام بمساندة وحدات بإسهاما

األمن المختلفة السٌما فً هذه األوقات التً تحتضن فٌها المملكة ضٌوف الرحمن وزوار مسجد 

  .نبٌه المصطفى صلى هللا علٌه وسلم الذٌن ٌلقون كل رعاٌة واهتمام من الدولة
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 دالء المدٌنة ٌلتقً رئٌس هٌئة الحج العراقًرئٌس مجلس إدارة أ

 
 

 سم وا 2116أغسطس  26هـ الموافق  1431ذو القعدة  23المدٌنة المنورة 

التقى رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة الدلٌل حاتم بن جعفر بالً أمس، 

ضاء الوفد، وذلك بمقر وفد هٌئة الحج العراقٌة برئاسة رئٌس الهٌئة الدكتور خالد العطٌة وأع

  .المؤسسة

وجرى خالل اللقاء الذي ٌأتً فً إطار التنسٌق مع مكاتب شؤون الحجاج لمناقشة ترتٌبات 

ومتطلبات شؤون الحجاج القادمٌن للمدٌنة المنورة، بحث الموضوعات التً تخص تنظٌم شؤون 

وعٌة النسكٌة واإلجرائٌة حجاج العراق بما ٌتعلق بإسكانهم وتنقالتهم، باإلضافة إلى جوانب الت

  .والحاالت الصحٌة والبٌئٌة والسالمة العامة وصوال لتودٌعهم بسالمة هللا

وأوضح رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة، أن هذا اللقاء هو أحد حلقات 

دأ قبل وصول سلسلة لقاءات تعقدها المؤسسة مع وفود مكاتب شؤون الحجاج من مختلف الدول تب

الحجاج للمدٌنة المنورة وتستمر بعد وصولهم، مبٌناً أن المؤسسة عقدت حتى اآلن أكثر من ستٌن 

اجتماعاً مع رؤساء وفود الحجاج من مختلف دول العالم، وذلك لتنسٌق ترتٌبات خدمة ضٌوف 

  .الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم
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تمرٌض من صحة المدٌنة فً أدالء المدٌنة للتلقٌح ضد االنفلونزا فرٌق 
 الموسمٌة والحمى الشوكٌة

 
 

 سم وا 2116اغسطس  24هـ الموافق 1431ذي القعدة  22المدٌنة المنورة 

ئٌسً الٌوم ، فرٌق تمرٌض من مدٌرٌة الشؤون الصحٌة تواجد بمقر المؤسسة األهلٌة لألدالء الر

بالمدٌنة المنورة لتلقٌح العاملٌن الدائمٌن والموسمٌن بالمؤسسة ضد االنفلونزا الموسمٌة والحمى 

الشوكٌة وذلك ضمن برامج التعاون بٌن كافة جهات منظومة الحج بالمدٌنة المنورة وحرصاً على 

من حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه علٌه أفضل سالمة العاملٌن فً خدمة ضٌوف الرح

  .الصالة والسالم

( موظف تستوجب مهامهم 2611ٌذكر أن عدد العاملٌن بالمؤسسة االهلٌة لألدالء ٌربو على )

  .االختالط المباشر مع الحجاج الكرام مما ٌعرضهم لإلصابة ببعض االمراض المعدٌة

 

 

 ( حاجا   5764742وصول ) 
 

 سم وا 2116أغسطس  25هـ الموافق  1431ذو القعدة  22الرٌاض 

بلغ عدد الحجاج القادمٌن من الخارج لحج هذا العام منذ بدء القدوم حتى نهاٌة ٌوم أمس األربعاء 

( حاجاً، وذلك وفق اإلحصائٌة التً أصدرتها المدٌرٌة العامة  516.142هـ ) 1431/  11/  21

 .للجوازات

( حاجاً، وعن طرٌق  564.115وبٌنت المدٌرٌة أن عدد الحجاج القادمٌن عن طرٌق الجو بلغ )

  .( حاجاً 6.533( حاجاً، وعن طرٌق البحر ) 5.151البر )

  //انتهى //

 

 

 

 

 

 



 

 
5 

 خمسة عقود لتنفٌذ أعمال النظافة فً المشاعر المقدسة خالل موسم الحج

 

 51أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة فً إدارة تشغٌل ومتابعة النظافة بأمانة العاصمة المقدسة، 

ألف طن من النفاٌات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة اعتبارا من غرة شهر ذي القعدة حتى الٌوم، 

 4باإلضافة إلى رش  لترا من المبٌدات السائلة فً مكة المكرمة والمشاعرالمقدسة، 62فٌما تم رش 

 .كٌلو جرام من المبٌدات الصلبة بمكة المكرمة

وبٌن وكٌل األمٌن للخدمات المهندس عبدالسالم بن سلٌمان مشاط، أنه تم إعداد خطة متكاملة لتنفٌذ 

هـ، مع توفٌر 1431أعمال النظافة فً مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خالل موسم الحج لهذا العام 

لتكثٌف والدعم بتوجٌه ومتابعة شخصٌة ومستمرة من معالً أمٌن العاصمة خطة للطوارئ وا

المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار بما ٌسهم فً توفٌر أعلى معدالت النظافة وتحقٌق تطلعات 

الرامٌة إلى توفٌر أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بٌت هللا  -حفظهم هللا  -وتوجٌهات والة األمر

  .أداء فرٌضة الحج فً ٌسر وسهولة وراحة واستقرار الحرام وتمكٌنهم من

من جهته أوضح مدٌر إدارة تشغٌل ومتابعة النظافة بأمانة العاصمة المقدسة عاطف بن فٌحان 

حكمً، أن خطة النظافة ترتكز جمٌعها على خمس عقود موزعة على مناطق المشاعر المقدسة، 

لمشاة، دقم الوبر، جنوب وشمال مزدلفة حٌث خصص العقد األول لمتابعة النظافة فً طرٌق ا

لتر  241حاوٌة سعة  6112مشرفا ومراقبا وعامال وبها  1361والترددٌة وعرفات من خالل 

صندوقا ضاغطا ومخازن أرضٌة، فٌما  154معدة مختلفة األحجام والمهام وٌوجد بها  215و

دي محسر، شرق وادي خصص العقد الثانً لمناطق جنوب الربوة، الربوة، الشعٌب الشرقً، وا

 36لتر وٌعمل بها  241حاوٌة سعة  1131مشرفا ومراقبا وعامال وبها  1331محسر من خالل 

  .مخزنا أرضٌا 36صندوقا ضاغطا و 241معدة مختلفة وٌوجد بها 

وأفاد أن العقد الثالث خصص لجبل منى، مركز صدقً، الخٌف، الضٌافة، الحرس وٌعمل به 

معدة مختلفة وٌود  45لتر وٌعمل به  241حاوٌة سعة  3615ال وبه مشرفا ومراقبا وعام 1211

صندوقا ضاغطا ومخزنا أرضٌا، فٌما اشتمل العقد الرابع لمناطق البٌعة، مجر الكبش،  131به 

معدة مختلفة  31مشرفا ومراقبا وعامال و 1343الوادي، الشعٌب الغربً، المعٌصم وبعمل به 

صندوقا ضاغطا ومخزنا أرضٌا، أما اشتمل العقد  215وبه لتر  241حاوٌة سعة  4136ٌوجد به 

 1136الخامس لمناطق الساحة الجنوبٌة والشمالٌة، الجمرات، الجوهرة، سوق العرب وٌعمل به 

 132لتر و 241حاوٌة سعة  3611معدة مختلفة وٌوجد به  135مشرفا ومراقبا وعامال وٌعمل به 

  .صندوقا ضاغطا ومخزنا أرضٌا
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 2232تٌجٌة تطور خدمات ضٌوف الرحمن فً قلب رؤٌة المملكة نجاح استرا

 

 سم وا 2116سطس أغ 26هـ الموافق  1431ذو القعدة  23جدة 
أحتل تطوٌر منظومة الحج والعمرة أولوٌة لدى حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن 

امتداداً للدور التارٌخً للقٌادة السعودٌة فً خدمة اإلسالم  -حفظه هللا-عبدالعزٌز آل سعود 
ذه المنظومة وإتاحة لتقدم استراتٌجٌة متكاملة لتطوٌر ه 2131والمسلمٌن ، وجاءت رؤٌة المملكة 

الفرصة لعدد أكبر من المسلمٌن فً تأدٌة مناسك الحج والعمرة فً وقت ٌتعاظم لدى المسلمٌن 
  .أهمٌة الحفاظ على هوٌتهم االسالمٌة واستكمال متطلبات شعائرهم الدٌنٌة

من  وأكد المركز اإلعالمً بوزارة الحج والعمرة فً تقرٌر له الٌوم أن هذه االستراتٌجٌة تجسدت
ملٌون معتمر  6.5خالل استقبال المملكة ونجاحها فً إدارة أكبر موسم للعمرة ، حٌث أدى نحو 

مناسكهم بكل ٌسر وسهولة ، إضافة لحركة الحج المتعاظمة من مختلف دول العالم االسالمً 
لذلك والجالٌات واألقلٌات االسالمٌة فً دول العالم لتأدٌة فرٌضة الحج حٌث أنجزت حكومة المملكة 

أكبر توسعة للحرمٌن الشرٌفٌن فً التارٌخ اإلسالمً ، فٌما جاء تطوٌر المشاعر المقدسة خطوة 
ملٌون حاج ومعتمر فً  31مهمة الستٌعاب هذه االعداد المتزاٌدة سنوٌاً وضمن خطة الستٌعاب 

  .2131السنوات القادمة وفقاً لرؤٌة المملكة 
جهود كبٌرة فً عملٌة تطوٌر واإلستراتٌجٌة الشاملة  ونوه المركز بما سخرته حكومة المملكة من

حفظهم  –للمشاعر المقدسة برعاٌة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن وسمو ولً العهد وسمو ولً ولً العهد 
حٌث شملت االستمرار فً توسعة الحرمٌن الشرٌفٌن وإنجاز شبكة قطار المشاعر المقدسة  -هللا

من توسعة وإنشاء مطارات ضخمة الستقبال ضٌوف ومشارٌع اسكان وخٌم الحجٌج واالنتهاء 
الرحمن وتوفٌر إدارة أمنٌة فاعلة ومنجزة للحفاظ على أمن الحجاج واستقرارهم فً ظل تحدٌات 

  .اإلرهاب ومحاولة تسٌس شعائر الحج
وأبرز المركز توسعة المملكة لمنظومة الخدمات الصحٌة لضٌوف الرحمن لتشمل تجهٌز 

رعاٌة الصحٌة لرعاٌتهم وتقدٌم خدمات معلوماتٌة وتوعوٌة وتموٌنٌة ونظافة المستشفٌات ومراكز ال
شاملة ودائمة فً المشاعر على مدار الساعة ، مع خدمات متقدمة للصرف الصحً وعملٌات 

التشجٌر واإلنارة فً المشاعر المقدسة وتنفٌذ توسعات مستمرة لجسر الجمرات ، االمر الذي ٌؤكد 
  .ذي تولٌه المملكة لحجاج بٌت هللا الحرام كل عامأهمٌة الدور الكبٌر ال

وأوضح المركز أن صناعة الحج والعمرة تشهد مرحلة بارزة من التطوٌر والتنظٌم والتخطٌط 
والتنمٌة الدائمة والشاملة التً تقودها حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن نحو خدمة ضٌوف الرحمن ، 

رة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، أن وزارة الحج وهو ما ٌؤكد علٌه معالً وزٌر الحج والعم
والعمرة تستعد لالنتقال من خدمة الحاج إلى صناعة الضٌافة ، واالنتقال من العمل الموسمً إلى 
ثقافة العمل على مدار العام ، وبناء منظومة فاعلة من خدمات واقتصادٌات الحج والعمرة لتحقٌق 

بتضافر كافة الجهود للمؤسسات  2121نامج التحول الوطنً ، ومبادرات بر2131رؤٌة المملكة 
  .ذات العالقة بمنظومة الحج والعمرة

فً جلسة مجلس  -حفظه هللا –واستشهد المركز فً هذا الصدد ، بما كرره خادم الحرمٌن الشرٌفٌن 
هـ من ترحٌب بطالئع ضٌوف الرحمن ، موجهاً 1431/ 11/11الوزراء المنعقدة ٌوم االثنٌن 

جهات كافة بمضاعفة الجهود وتقدٌم جمٌع التسهٌالت التً من شأنها التٌسٌر على الحجاج ، لذلك ال
أطلقت وزارة الحج والعمرة حزمة من المبادرات والخدمات التً تشمل إطالق برامج الترحٌب 
بالحجاج لحظة قدومهم للمملكة ، كما نشرت الوزارة مراكز خدمات الحجاج فً مكة المكرمة 

نة المنورة لتقدٌم الخدمات والتسهٌالت إضافة إلى تعزٌزها لجان المراقبة والمتابعة المٌدانٌة والمدٌ
  .لحماٌة حقوق الحاج فً كافة تنقالته
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وعد المركز اإلعالمً بوزارة الحج والعمرة عملٌة النقل المنظمة للحجاج ، واحدة من المهام 
ٌات النقل اٌجابا على تمكٌن الحجاج من تأدٌة الرئٌسة لحج ناجح كل عام حٌث تؤثر انسٌابٌة عمل

ألف حافلة  13شركة نقل سعودٌة  13واجباتهم بٌسر وسهولة مشٌراً إلى تجهٌز الوزارة الحج عبر 
الف حاج من خارج المملكة خالل موسم حج هذا  411مكتملة التجهٌزات لنقل أكثر من ملٌون و

العام الماضً ، حٌث ٌتم سنوٌاً استبعاد عدد من حافلة جدٌدة تم توفٌرها  1656منها  1431العام 
الحافالت الملغاة نظاماً من األسطول بسبب انتهاء عمرها االفتراضً حفاظاً على سالمة الحجاج 
خالل تنقلهم بٌن مكة المكرمة والمدٌنة المنورة والمشاعر المقدسة أثناء أداء المناسك واستبدالها 

ألف وظٌفة سائق وفنً موسمٌة تطرحها شركات النقل للشباب  24بحافالت جدٌدة مما أدى لتوفٌر 
 .السعودي

وبٌن أنه لتسهٌل عملٌات الحج والعمرة عبر استخدام تقنٌات االنترنت ، استحدثت وزارة الحج 
والعمرة خدمة المسار اإللٌكترونً للحجاج ، لتسرٌع آلٌة الحصول على التأشٌرات الٌكترونٌاً ، 

من بوابة الوزارة على شبكة اإلنترنت وأتمتت الحصول على تأشٌرات  واختصار زمن اإلجراءات
الحج والعمرة لطالبٌها عملٌاً وما تشمله من الخدمات المرافقة لها وذلك لتسهٌل حصول الحجاج 

على تأشٌرة الحج الٌكترونٌاً وتقلٌل مدة دخول الحاج ، إذ ٌتٌح نظام المسار اإللٌكترونً للحج 
ءات طلب تأشٌرة الحج والعمرة وحزمة الخدمات فً وقت قٌاسً ال ٌتجاوز وللعمرة إنهاء إجرا

بضع دقائق وٌأتً ذلك فً إطار خطة طموحة لمضاعفة أعداد الحجاج والمعتمرٌن خالل الخمس 
  .سنوات القادمة

وكشف المركز أن وزارة الحج والعمرة طبقت ألول مرة فً موسم حج هذا العام اإلسوارة 
الحجاج بهدف سرعة التعرف على الحجاج ، وقراءة بٌاناتهم الٌكترونٌا خاصة  اإللٌكترونٌة على

الذٌن ال ٌتحدثون العربٌة وتمكٌن الوزارة من التعرف على بٌانات الحاج ومقر سكنه وكافة 
المعلومات الالزمة ، التً تمكن من مساعدة الحجاج على ضوء بٌاناتهم فً اإلسوارة االلٌكترونٌة ، 

اد التائهٌن األمر الذي سٌسهم فً رفع كفاءة األداء فً قطاع الحج والعمرة واختصار مثل خدمة إرش
زمن اإلجراءات وتطبٌق الشفافٌة المعلوماتٌة وإتاحتها لمختلف الجهات العاملة فً منظومة الحج 

  .والعمرة
فد منها وشدد المركز اإلعالمً على أنه تم الزام مكاتب شؤون الحج فً مختلف دول العالم التً ٌ
الحجاج ، بتوفٌر بٌانات الحجٌج قبٌل وصولهم لمنافذ الدخول فً المملكة لتشتمل اإلسوارة 

االلٌكترونٌة على الرقم الحدودي ورقم التأشٌرة ورقم جواز السفر وكافة البٌانات التً ٌمكن 
ل صورة استخدامها الستدعاء كافة بٌانات الحاج الموجودة فً قواعد بٌانات الوزارة والتً تشم

الحاج والبٌانات األساسٌة له وبٌانات المناط به خدمته وكذلك بٌانات السكن بمكة المكرمة ، والمدٌنة 
  .المنورة ، والمشاعر المقدسة وهواتف كافة المعنٌٌن بخدمة الحاج

وأشار إلى أن هذه المبادرة االلٌكترونٌة التً اطلقتها وزارة الحج والعمرة ستمكن منظومة الحج 
عمرة فً المملكة من استدعاء كافة المعلومات والبٌانات الموجودة عن الحجٌج بواسطة جمٌع وال

أنواع الهواتف الذكٌة أو األٌبادات من خالل تطبٌق متاح لجمٌع العاملٌن فً مجال خدمات ضٌوف 
الرحمن من منسوبً الوزارة والقطاعات األخرى األمنٌة والخدمٌِة مما ٌسهم فً تطوٌر الخدمات 

الرحمن وتطبٌق برامج الجودة وتسرٌع معدالت اإلنجاز فً العملٌات التشغٌلٌة  المقدمة لضٌوف
  ..لحج هذا العام
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ٚضٔس يعشض انغشيٍٛ انششٚفٍٛ ببنًذُٚت انًُٕسة” األدالء“ٔفذ   

زار أعضاء مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء مؤخرا, معرض الحرمٌن الشرٌفٌن المقام فً  

 –ا هللا أٌداه –الجهة الجنوبٌة من المسجد النبوي,الذي ٌجّسد العناٌة الفائقة التً تولٌها الحكومة 

 .بشأن توسعة وعمارة الحرمٌن الشرٌفٌن, وخدمة قاصدٌهما

واطلع الوفد على الجهود المعدة الستقبال وفود الزائرٌن والحجاج, وإبراز جوانب من الخدمات التً 

فً  –حفظه هللا  –تقدمها حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

, باإلضافة إلى ما ٌحوٌه المعرض من صور وعروض مرئٌة تحكً مراحل توسعة المسجد النبوي

 .إنشاء واكتمال الخدمات والمرافق لخدمة الزائرٌن والمصلٌن بالمسجد النبوي الشرٌف

وأوضح مدٌر جناح وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمعرض فاٌز بن علً الفاٌز أن 

هـ ٌحكً تارٌخ بناء المسجد النبوي 1423افتتاحه فً عام معرض الحرمٌن الشرٌفٌن الذي تم 

والمراحل التً مّر بها عبر التارٌخ منذ أول بناء بعد الهجرة النبوٌة حتى توسعة خادم الحرمٌن 

الشرٌفٌن حالٌا , مضٌفا  أن المعرض ٌحوي صاالت ممٌزة ومؤثثة, ومعرضا  دائما  ٌضم صورا  

 .ئقٌا  تفصٌلٌا  باللغتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌةفوتوغرافٌة ومجسمات, وفٌلما  وثا

ٌّن الفاٌز أن المعرض ٌترجم حقٌقة ماثلة للعٌان تؤكد مدى العناٌة واالهتمام الذي تولٌه المملكة  وب

حتى الٌوم, مفٌدا  أنه بإمكان  –رحمه هللا  –منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزٌز بن عبدالرحمن 

ٌارة المعرض, واالطالع على أحدث التطورات واإلنجازات واألعمال القادمٌن إلى المدٌنة المنورة ز

 .المتعلقة بتوسعة المسجد النبوي خطوة بخطوة, ومتابعة أعمال البناء والتشٌٌد بكل تفاصٌلها
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ُٕسةسؤسبء يكبحب شإٌٔ انغضبس ٚطهعٌٕ عهٗ يعبسض انًذُٚت انً  

 

 سم وا2216أغسطس  25هـ الموافق 1437ذو القعدة  22المدٌنة المنورة 

نظمت المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة أمس, جولة لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج شملت 

معرض أسماء هللا الحسنى, ومعرض القرآن معرض عمارة وتوسعة المسجد النبوي الشرٌف, و

الكرٌم, اطلعوا خاللها على ما تحوٌه من معروضات متنوعة تجّسد عناٌة الحكومة الرشٌدة بالحرمٌن 

 .الشرٌفٌن وخدمة قاصدٌهما

وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء المتحدث الرسمً الدلٌل كمال بن أحمد خلٌفة, 

إطار دور المؤسسة بتعرٌف مكاتب شؤون الحجاج )بعثات الحج( بالمرافق  أن الجولة تأتً فً

الحضارٌة والمواقع التارٌخٌة بالمدٌنة المنورة, مضٌفا  أنه تمت مناقشة إضافة خدمة جدٌدة تقدمها 

المؤسسة األهلٌة لألدالء للحجاج الكرام تتضمن برنامج لزٌارة األماكن التارٌخٌة والحضارٌة بالمدٌنة 

على إدراج البرنامج ضمن حزمة الخدمات التً تقدمها لضٌوف ” األدالء“ورة, مؤكدا  حرص المن

 .الرحمن بعد وضع الترتٌبات واإلجراءات النظامٌة
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 سئٛس يضهس ئداسة أدالء انًذُٚت ٚهخقٙ سئٛس ْٛئت انغش انعشاقٙ

 

مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة الدلٌل حاتم بن جعفر بالً أمس, التقى رئٌس 

وفد هٌئة الحج العراقٌة برئاسة رئٌس الهٌئة الدكتور خالد العطٌة وأعضاء الوفد, وذلك بمقر 

  .المؤسسة

ت ومتطلبات وجرى خالل اللقاء الذي ٌأتً فً إطار التنسٌق مع مكاتب شؤون الحجاج لمناقشة ترتٌبا

شؤون الحجاج القادمٌن للمدٌنة المنورة, بحث الموضوعات التً تخص تنظٌم شؤون حجاج العراق 

بما ٌتعلق بإسكانهم وتنقالتهم, باإلضافة إلى جوانب التوعٌة النسكٌة واإلجرائٌة والحاالت الصحٌة 

  .والبٌئٌة والسالمة العامة وصوال لتودٌعهم بسالمة هللا

إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة, أن هذا اللقاء هو أحد حلقات  وأوضح رئٌس مجلس

سلسلة لقاءات تعقدها المؤسسة مع وفود مكاتب شؤون الحجاج من مختلف الدول تبدأ قبل وصول 

الحجاج للمدٌنة المنورة وتستمر بعد وصولهم, مبٌنا  أن المؤسسة عقدت حتى اآلن أكثر من ستٌن 

ع رؤساء وفود الحجاج من مختلف دول العالم, وذلك لتنسٌق ترتٌبات خدمة ضٌوف اجتماعا  م

  .الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم

  //انتهى //
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فشٚق حًشٚط يٍ صغت انًذُٚت فٙ أدالء انًذُٚت نهخهقٛظ ظذ االَفهَٕضا 

 انًٕسًٛت ٔانغًٗ انشٕكٛت

 

مقر المؤسسة األهلٌة لألدالء الرئٌسً الٌوم , فرٌق تمرٌض من مدٌرٌة الشؤون الصحٌة تواجد ب

بالمدٌنة المنورة لتلقٌح العاملٌن الدائمٌن والموسمٌن بالمؤسسة ضد االنفلونزا الموسمٌة والحمى 

الشوكٌة وذلك ضمن برامج التعاون بٌن كافة جهات منظومة الحج بالمدٌنة المنورة وحرصا  على 

المة العاملٌن فً خدمة ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه علٌه أفضل الصالة س

  .والسالم

( موظف تستوجب مهامهم 2622ٌذكر أن عدد العاملٌن بالمؤسسة االهلٌة لألدالء ٌربو على )

  .االختالط المباشر مع الحجاج الكرام مما ٌعرضهم لإلصابة ببعض االمراض المعدٌة
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 ظذ االَفهَٕضا ٔانغًٗ انشٕكٛت« األدالء»هقٛظ انعبيهٍٛ بـح
 انًذُٚت انًُٕسة-عبذانشعٛى انغذاد٘

 62/80/6802انضًعت 

 

حٕاصذ فشٚق حًشٚط يٍ يذٚشٚت انشإٌٔ انصغٛت ببنًذُٚت انًُٕسة بًقش انًإسست األْهٛت نألدالء انشئٛس نخهقٛظ 

انًٕسًٛت ٔانغًٗ انشٕكٛت. ٚأحٗ رنك ظًٍ بشايش انخعبٌٔ  انعبيهٍٛ انذائًٍٛ ٔانًٕسًٍٛٛ ببنًإسست ظذ االَفهَٕضا

بٍٛ كبفت صٓبث يُظٕيت انغش ببنًذُٚت انًُٕسة ٔعشصبً عهٗ ساليت انعبيهٍٛ فٙ خذيت ظٕٛف انشعًٍ عضبس بٛج 

هٗ هللا انغشاو ٔصٔاس يسضذ َبّٛ عهّٛ أفعم انصالة ٔانسالو ٚزكش أٌ عذد انعبيهٍٛ ببنًإسست األْهٛت نألدالء ٚشبٕ ع

( يٕظف حسخٕصب يٓبيٓى االخخالغ انًببشش يع انغضبس انكشاو يًب ٚعّشظٓى نإلصببت ببعط األيشاض 6288)

 .انًعذٚت
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 ٔصٚش انغش ٚعهق خذيت ششكت َقم عضبس نخقبدو عبفالحٓب

 بعذ حضاٚذ انًالعظبث عهٗ يسخٕاْب يُز بذاٚت يٕسى انغش انضبس٘
 انًذُٚت انًُٕسة -أعًذ انُٓبس٘ 

 62/80/6802انضًعت 

 
ِٓ ِصبدس ِٛثٛلت أْ ٚص٠ش اٌسح ٚاٌؼّشة، اٌذوخٛس ِسّذ صبٌر بٕخٓ، أصذس ِغبء أِظ األٚي « اٌّذ٠ٕت»ػٍّج 

ٌٕمً اٌسدبج، ٚاٌخٟ حششف ػٍٝ أدائٙب إٌمببت اٌؼبِت  لشاًسا ػبخًًل بٛلف زشوت زبفًلث ئزذٜ اٌششوبث اٌّخصصت

 .ٌٍغ١بساث ظّٓ ِٕظِٛت خذِبث إٌمً اٌّمذِت ٌع١ٛف اٌشزّٓ فٟ اٌؼبصّخ١ٓ اٌّمذعخ١ٓ ٚاٌّشبػش اٌّمذعت

ٚوشفج اٌّصبدس أْ حسشن اٌٛص٠ش خبء عش٠ًؼب، ٚرٌه ِغ حضا٠ذ ًِلزظبث اٌسدبج ِٚشالبٟ اٌخذِت زٛي حذٟٔ 

ٚاٌّخّثٍت فٟ اٌّٛد٠ًلث لذ٠ّت اٌطشاص ٌٍسبفًلث  –حسخفظ اٌصس١فت ببعّٙب  –ذٜ ششوبث إٌمً األعطٛي اٌخبص باز

اٌّغخخذِت فٟ ِٕظِٛت إٌمً، ببإلظبفت ئٌٝ عٛء اٌّمبػذ ػٍٝ ِخٓ اٌسبفًلث ٚحذٟٔ ِغخٜٛ إٌظبفت داخً زبفًلث 

ذِبث ششوت إٌمً فٟ ِٕظِٛت اٌسح األعطٛي ٚغ١ش٘ب ِٓ اًٌّلزظبث، اٌخٟ دفؼج اٌٛص٠ش ئٌٝ ئصذاس حٛخ١ٗ با٠مبف خ

 .بصفت ِإلخت

ٚأشبسث اٌّصبدس ئٌٝ أْ حٛخ١ٗ ٚص٠ش اٌسح ٚاٌؼّشة ٠خعّٓ حسذ٠ث أعطٛي إٌمً بّشوببث زذ٠ثت اٌطشاص ٚراث 

خٛدة ػب١ٌت ح١ٍك ِٕظِٛت اٌخذِبث، اٌخٟ حشػب٘ب زىِٛت خبدَ اٌسش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ، ٚاٌخٟ حٙذف ئٌٝ أْ ٠ٕؼُ اٌسبج 

اٌشازت أثٕبء حٕمٍٗ ب١ٓ اٌؼبصّخ١ٓ اٌّمذعخ١ٓ ٚاٌّشبػش اٌّمذعت ف١ّب ٠خعّٓ حٛخ١ٗ اٌٛص٠ش بأْ  اٌىش٠ُ بّض٠ذ ِٓ

حسشص خ١ّغ ششوبث إٌمً ػٍٝ حمذ٠ُ اٌخذِت بدٛدة ٚئِىب١ٔبث ػب١ٌت حخٛافك ِغ ِٕظِٛت إٌمً اٌسذ٠ث غٛاي أ٠بَ 

 .اٌّٛعُ

ز خطت حف٠ٛح اٌسدبج ب١ٓ اٌّذ٠ٕت إٌّٛسة ِٚىت ٚببششث اٌدٙبث اٌّؼ١ٕت حسج ئششاف ٚصاسة اٌسح ٚاٌؼّشة فٟ حٕف١

اٌّىشِت ِٓ خًلي حٛص٠غ زصت اٌششوت اٌّؼٍمت خذِبحٙب ِإلخًب ب١ٓ بم١ت اٌششوبث اٌّشبسوت فٟ خذِبث ٔمً اٌسد١ح 

اٌخٟ حخعغ إلشخشاغبث اٌٍدٕت اٌؼ١ٍب ٌّشالبت ٔمً اٌسدبج، ٚأوذ ِخخصْٛ فٟ ِدبي ٔمً اٌسدبج بأْ اٌخشح١ببث اٌدذ٠ذة 

حإثش ئغًللًب ػٍٝ ِٕظِٛت إٌمً، بً ئٔٙب عٛف حغُٙ فٟ سفغ ِؼذالث اٌخذِت ٚحم١١ّٙب ِٓ لبً ظ١ٛف اٌشزّٓ ٌٓ 

 –% ِٓ ئخّبٌٟ ػذد اٌّمبػذة اٌّؼخّذة ٌششوبث ٔمً اٌسدبج ب١ٓ ِثٍث اٌسح )اٌّذ٠ٕت  22ٚرٌه ببٌشغُ ِٓ حٛلف ٔسٛ 

زبفٍت فٟ ز١ٓ حبٍغ ػذد ِمبػذ  8833ٛلٛفت ٔسٛ اٌّشبػش( بصفت ِإلخت، ئر ٠بٍغ أعطٛي ششوت إٌمً اٌّ –ِىت 

ِمؼًذا  004.933ششوبث إٌمً اٌّؼخّذة ٚفك أعبغ١ً ششوبث إٌمً اٌؼبَ اٌٛالؼت حسج ِظٍت إٌمببت اٌؼبِت ٌٍغ١بساث 

 .أٌف زبفٍت داخً اٌخذِت غٛاي ِٛعُ اٌسح 00ِٛصػت ػٍٝ ِخٓ أوثش ِٓ 

بب اٌخفبػً اٌغش٠غ ِغ اٌدٙبث اٌّشحبطت بأػّبي اٌسح ئر ٠دشٜ ٚب١ٕج اٌّصبدس أْ زشوت ٔمً اٌسدبج ٌُ حخأثش بغ

حس٠ًٛ االػخّبداث اٌخبصت بؼمٛد ٔمً اٌسدبج ئٌٝ اٌششوبث اٌبذ٠ٍت اٌّخبزت فٟ ز١ٓ حٛلؼج اٌّصبدس بأْ ٠غخّش ئ٠مبف 

حٛخٗ خذِبث ششوت إٌمً ٚاٌؼًّ ػٍٝ حٛص٠غ زصخٙب ػٍٝ بم١ت اٌششوبث ئٌٝ ز١ٓ حًلفٟ اًٌّلزظبث اٌّشصٛدة أٚ 

 .اٌششوت ئٌٝ اعخئدبس زبفًلث بذ٠ٍت زذ٠ثت اٌط١شاص ٌٍؼٛدة ِدذًدا ئٌٝ اٌخذِت
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 رؤساء شؤون الحجاج ٌطلعون على معارض المدٌنة

 

 

 
 

 فجازي الشرٌ-المدٌنة المنورة
 ممحمد قاس -صوٌرت

نظمت المؤسسة االهلٌة لألدالء جولة لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج شملت معرض عمارة وتوسعة 
المسجد النبوي الشرٌف ومعرض اسماء هللا الحسنى ومعرض القران الكرٌم حٌث اطلعوا على ما 

 .تحوٌه من معروضات واستمعوا لشرح تفصٌلً من القائمٌن على هذه المعارض
عضو مجلس إدارة االدالء المتحدث الرسمً الدلٌل كمال بن أحمد خلٌفة الذي اضاف  أوضح ذلك

أن هذه الجولة تأتً فً اطار دور المؤسسة بتعرٌف مكاتب شؤون الحجاج )بعثات الحج( بالمرافق 
الحضارٌة بالمدٌنة المنورة فضالً عن المواقع التارٌخٌة مضٌفاً أن الضٌوف اطلعوا من خالل 

ى العدٌد من المعلومات وصححت لدٌهم بعض المفاهٌم الخاطئة عن المواقع التارٌخٌة المعارض عل
وخاصة فٌما ٌتعلق بالحجرة النبوٌة حٌث قدم االخوة مشكورٌن بمعرض المسجد النبوي الشرٌف 

شروحات وافٌة عن الحجرة وتارٌخها، وأضاف أنه تم خالل الجولة نقاش اضافة خدمة جدٌدة 
هلٌة لألدالء للحجاج الكرام تتضمن برنامج لزٌارة االماكن الشرعٌة والتارٌخٌة تقدمها المؤسسة اال

والحضارٌة بالمدٌنة المنورة مؤكداً أن المؤسسة ستعمل ان شاء هللا على ادراج هذا البرنامج ضمن 
  .حزمة الخدمات التً تقدمها لضٌوف الرحمن بعد وضع الترتٌبات واالجراءات النظامٌة
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الحـــرمٌن الشـرٌفٌن وفد )األدالء( ٌزور معرض  

 

 
 

 فجازي الشرٌ –المدٌنة المنورة 
زار أعضاء مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء مؤخرا، معرض الحرمٌن الشرٌفٌن المقام فً 

 –أٌداها هللا  –الجهة الجنوبٌة من المسجد النبوي،الذي ٌجّسد العناٌة الفائقة التً تولٌها الحكومة 
 .بشأن توسعة وعمارة الحرمٌن الشرٌفٌن، وخدمة قاصدٌهما

معدة الستقبال وفود الزائرٌن والحجاج، وإبراز جوانب من الخدمات واطلع الوفد على الجهود ال
فً  –حفظه هللا  –التً تقدمها حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

توسعة المسجد النبوي، باإلضافة إلى ما ٌحوٌه المعرض من صور وعروض مرئٌة تحكً مراحل 
 .مرافق لخدمة الزائرٌن والمصلٌن بالمسجد النبوي الشرٌفإنشاء واكتمال الخدمات وال
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 سؤعبء بؼثبث اٌسدبج ٠ضٚسْٚ ِؼبٌُ اٌّذ٠ٕت

 

 فٙذسؤعبء اٌبؼثبث فٟ ِدّغ اٌٍّه 

 خبٌذ اٌضا٠ذٞ -اٌّذ٠ٕت إٌّٛسة 

ٔظّج اٌّإعغت األ١ٍ٘ت ٌألدالء، خٌٛت ٌشؤعبء ِىبحب شإْٚ اٌسدبج شٍّج ِؼشض ػّبسة ٚحٛعؼت 

اٌّغدذ إٌبٛٞ اٌشش٠ف، ِٚؼشض أعّبء هللا اٌسغٕٝ، ِٚؼشض اٌمشاْ اٌىش٠ُ؛ ز١ث اغٍؼٛا ػٍٝ ِب 

 .حس٠ٛٗ ِٓ ِؼشٚظبث ٚاعخّؼٛا ٌششذ حفص١ٍٟ ِٓ اٌمبئ١ّٓ ػٕٙب

ي خ١ٍفت، أْ ٘زٖ اٌدٌٛت حأحٟ فٟ ئغبس دٚس اٌّإعغت بخؼش٠ف ٚأوذ ػعٛ ِدٍظ ئداسة اٌّإعغت وّب

ِىبحب شإْٚ اٌسدبج "بؼثبث اٌسح" ببٌّشافك اٌسعبس٠ت ببٌّذ٠ٕت فعًلً ػٓ اٌّٛالغ اٌخبس٠خ١ت، الفخبً 

ئٌٝ أْ اٌع١ٛف اغٍؼٛا ِٓ خًلي اٌّؼبسض ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبث ٚصسسج ٌذ٠ُٙ بؼط 

بس٠خ١ت ٚخبصت ف١ّب ٠خؼٍك ببٌسدشة إٌب٠ٛت؛ ز١ث لذَ اٌّخخصْٛ اٌّفب١ُ٘ اٌخبغئت ػٓ اٌّٛالغ اٌخ

 .بّؼشض اٌّغدذ إٌبٛٞ اٌشش٠ف ششٚزبث ٚاف١ت ػٓ اٌسدشة ٚحبس٠خٙب

ٚأظبف "حُ خًلي اٌدٌٛت ِٕبلشت ئظبفت خذِت خذ٠ذة حمذِٙب اٌّإعغت األ١ٍ٘ت ٌألدالء ٌٍسدبج، 

بس٠ت"، ِش١شاً ئٌٝ أْ اٌّإعغت عخؼًّ حخعّٓ بشٔبِدب ٌض٠بسة األِبوٓ اٌششػ١ت ٚاٌخبس٠خ١ت ٚاٌسع

ػٍٝ ئدساج ٘زا اٌبشٔبِح ظّٓ زضِت اٌخذِبث اٌخٟ حمذِٙب ٌع١ٛف اٌشزّٓ بؼذ ٚظغ اٌخشح١ببث 

 .ٚاإلخشاءاث إٌظب١ِت
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 جاكن الحجا( زٌارة على مس151األدالء تصدق عشرة آالف عقد وتنفذ )
 

أوضح نائب رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء المشرف على قطاع االسكان والمتابعة 
الدلٌل عصام بن عبدالعزٌز دمٌاطً أن القطاع ٌهدف الى صناعة منظومة خدمٌة متكاملة لخدمات 

اعمال موسم الحج وٌؤدي  إسكان الحجاج واإلشراف اإلداري والمراقبة المٌدانٌة المستمرة ألداء
مهامه من خالل عدة برامج عمل منها برنامج عمل وحدة االسكان والمتابعة والذي ٌقوم بتنظٌم 
العمل للقطاع والتنسٌق بٌن الوحدات واإلدارات المختلفة وتوثٌق األعمال خالل موسم الحج 

القضاٌا  وبرنامج عمل وحدة الشؤون القانونٌة والتحقٌق والذي ٌعنى بالتحقٌق فً
و برنامج عمل  وتطبٌق الجزاءات والعقوبات وفق الئحة التوظٌف الموسمً  والمخالفات 

اإلسكان وعالقات شؤون الحجاج والذي ٌقوم بتسجٌل تصارٌح المجموعات السكنٌة والفنادق 
والدور السكنٌة وتوثٌق عقود اإلسكان عبر البوابة الموحدة لحجاج الخارج حٌث تم تصدٌق أكثر 

( فندق ودور سكنٌة مصرحة وذلك 514( عقدا  تابعة لـ)12202عشرة آالف عقد وتحدٌدا  )من 
ذو القعدة, كما ٌقوم البرنامج باستٌفاء مبلغ التامٌن من الفنادق والدور  10حتى مساء االثنٌن 

السكنٌة ومتابعة متطلبات مكاتب شؤون الحج والشركات السٌاحٌة على مدار العام وبرنامج عمل 
كان المٌدانً والشركات السٌاحٌة والذي ٌعنى بمتابعة عملٌات تفوٌج الحجاج مٌدانٌا  والتأكد اإلس

من جاهزٌة الدور السكنٌة وضبط حاالت اختالف التفوٌج وتصحٌحها بالنظام ومتابعة أداء 
متعهدي التنزٌل والتحمٌل ورصد مخالفات الشركات السٌاحٌة باإلضافة لبرنامج عمل الطوارئ 

مة حٌث ٌقوم هذا البرنامج بمتابعة الدور السكنٌة والتأكد من جاهزٌتها للسكن وتوفر والسال
والتأكد من متطلبات وسائل السالمة قبل وصول الحجاج  المتطلبات األساسٌة للحجاج الكرام 

( 151وأثناء إقامتهم فً المدٌنة المنورة حٌث قامت الفرق المٌدانٌة حتى ٌوم االثنٌن بتنفٌذ )
للتأكد من جاهزٌة مساكن الحجاج وتسجٌل النواقص التً ٌباشرها برنامج عمل وحدة زٌارة 

تأمٌن النواقص وفٌه ٌتم تأمٌن وتوفٌر النواقص فً التجهٌزات والخدمات العامة عند وجود 
مالحظات أو نواقص فً التجهٌزات بالدور السكنٌة أثناء زٌارات المساكن من قبل مكتب الطوارئ 

من قٌمة تأمٌن السكن المودع لدى المؤسسة األهلٌة لألدالء فضال  عن برنامج والسالمة وذلك 
عمل لجنة المتابعة والمراقبة الذاتٌة وٌتم من خالل هذه اللجنة اإلشراف على أعمال وحدة 
العملٌات المٌدانٌة والمتابعة اإلدارٌة والحرص على قٌامهم بمتابعة ومراقبة األداء مٌدانٌا  وإدارٌا  

لقطاعات ومراكز ومكاتب الخدمة المٌدانٌة والمكاتب المساندة خالل موسم الحج و كذلك بٌن ا
برنامج عمل وحدة العملٌات المٌدانٌة حٌث ٌعنى هذا البرنامج بمتابعة ومراقبة األداء العام مٌدانٌا 
والتنسٌق مع الجهات الداخلٌة والخارجٌة وضبط النداءات عبر الشبكة الالسلكٌة باإلضافة 

برنامج عمل وحدة المتابعة اإلدارٌة وفٌه ٌتم متابعة ومراقبة األداء العام إدارٌا  فً القطاعات ل
ومراكز ومكاتب الخدمة المٌدانٌة والمكاتب المساندة واخٌرا برنامج عمل وحدة اإلحصاء 
ة والتقارٌر حٌث تقوم الوحدة بتوثٌق أداء المؤسسة بجمٌع قطاعاتها وإصدار التقارٌر اإلحصائٌ

 .الٌومٌة والدورٌة والنهائٌة خالل موسم الحج
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 نوفد من أعضاء المؤسسة األهلٌة لألدالء ٌزور معرض الحرمٌن الشرٌفٌ
 

 
 

فٙ   صاس ٔفذ يٍ أععبء يضهس اإلداسة فٙ انًإسست األْهٛت نألدالء يعشض انغشيٍٛ انششٚفٍٛ

نضٓت انضُٕبٛت يٍ انًسضذ انُبٕ٘ ٔرنك ببنخُسٛق بٍٛ ئداسة شإٌٔ انضٚبسة ( فٙ ا6يبُٗ انخذيبث)

 . ٔ يعشض انغشيٍٛ انششٚفٍٛ

يذٚش يعشض ٔكبنت انشئبست انعبيت نشإٌٔ انًسضذ انُبٕ٘   ٔاسخًع انٕفذ ئنٗ ششط يٕصض يٍ

انششط األسخبر فبٚض بٍ عهٙ انفبٚض عٍ يب ٚقٕيّ بّ انًعشض يٍ اسخقببل ٔفٕد انضٔاس ٔانغضبس ٔ

انخٙ حقذيٓب عكٕيت انًًهكت انعشبٛت انسعٕدٚت فٙ انخٕسعبث فٙ انًسضذ انُبٕ٘   عٍ انخذيبث  نٓى

ٚغٕ٘ انًعشض يٍ صٕس ٔعشض يشئٙ حعُٙ بًشاعم اكخًبل انخذيبث   ببإلظبفت ئنٗ يب  انششٚف

 .انًقذيت نضائش٘ انًسضذ انُبٕ٘ انششٚف

ٔبٍٛ انفبٚض أٌ انًعشض ٚشخًم عهٗ صبالث ساقٛت ٔيإرذ حأرٛزبً كبيالً بضًٛع يسخهضيبحّ ٔأدٔاحّ 

ٔٔسبئهّ انفُٛت ٔاإلداسٚت ْٕٔ يعشض دائى ٚعى صٕساً فٕحٕغشافٛت ٔيضسًبث ٔفٛهًبً ٔربئقٛبً 

أٌ ٚشبْذ  حفصٛهٛبً ببنهغخٍٛ انعشبٛت ٔاإلَضهٛضٚت نٛصبظ فٙ ئيكبٌ أ٘ قبدو نهًذُٚت انًُٕسة ٔٚشغب

ْزا انًعشض ٔٚخببع حطٕس اإلَضبصاث انعًالقت فٙ انًسضذ انُبٕ٘ خطٕة خطٕة يٍ انبذاٚت ئنٗ 

انُٓبٚت ٔكأَّ ٚخببعٓب ٔقج انخُفٛز بكم حفبصٛم انعًم ٔدقبئق انخشٛٛذ ، ْٕٔ ٚخشصى عقٛقت يبرهت 

عضٚض سعًت هللا رى نهعٛبٌ حإكذ يذٖ عُبٚت عكٕيت انًًهكت انعشبٛت انسعٕدٚت يُز عٓذ انًهك عبذان

بٍ عبذانعضٚض سعًٓى هللا   عبذهللا  رى انًهك  انًهك سعٕد رى انًهك فٛصم رى انًهك خبنذ رى انًهك فٓذ

 .عفظّ هللا  صًٛعب رى عٓذ خبدو انغشيٍٛ انششٚفٍٛ انًهك سهًبٌ بٍ عبذانعضٚض

انًسضذ انُبٕ٘ ْـ ْٕٔ ٚغكٙ حبسٚخ بُبء 0261افخخبعّ فٙ عبو   انضذٚش ببنزكش أٌ انًعشض حى

ٔانًشاعم انخٙ يش بٓب عبش انخبسٚخ يٍ بُبء انًسضذ انُبٕ٘ فٙ عٓذ انشسٕل صهٗ هللا عهّٛ ٔسهى 

 ئنٗ عٓذ حٕسعت خبدو انغشيٍٛ انششٚفٍٛ
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 ةرؤساء مكاتب شئون الحجاج ٌطلعون على معارض المدٌن
 

 

 
 

 

ء صٕنت نشؤسبء يكبحب شإٌٔ انغضبس شًهج يعشض عًبسة َظًج انًإسست االْهٛت نألدال

ٔحٕسعت انًسضذ انُبٕ٘ انششٚف ٔيعشض اسًبء هللا انغسُٗ ٔيعشض انقشاٌ انكشٚى عٛذ اغهعٕا 

 .عهٗ يب حغّٕٚ يٍ يعشٔظبث ٔاسخًعٕا نششط حفصٛهٙ يٍ انقبئًٍٛ عهٗ ْزِ انًعبسض

ٛم كًبل بٍ أعًذ خهٛفت انز٘ اظبف أٔظظ رنك ععٕ يضهس ئداسة االدالء انًخغذد انشسًٙ انذن

أٌ ْزِ انضٕنت حأحٙ فٙ اغبس دٔس انًإسست بخعشٚف يكبحب شإٌٔ انغضبس )بعزبث انغش( ببنًشافق 

انغعبسٚت ببنًذُٚت انًُٕسة فعالً عٍ انًٕاقع انخبسٚخٛت يعٛفبً أٌ انعٕٛف اغهعٕا يٍ خالل 

ْٛى انخبغئت عٍ انًٕاقع انخبسٚخٛت انًعبسض عهٗ انعذٚذ يٍ انًعهٕيبث ٔصغغج نذٚٓى بعط انًفب

ٔخبصت فًٛب ٚخعهق ببنغضشة انُبٕٚت عٛذ قذو االخٕة يشكٕسٍٚ بًعشض انًسضذ انُبٕ٘ انششٚف 

ششٔعبث ٔافٛت عٍ انغضشة ٔحبسٚخٓب، ٔأظبف أَّ حى خالل انضٕنت َقبش اظبفت خذيت صذٚذة 

ٚبسة االيبكٍ انششعٛت ٔانخبسٚخٛت حقذيٓب انًإسست االْهٛت نألدالء نهغضبس انكشاو حخعًٍ بشَبيش نض

ٔانغعبسٚت ببنًذُٚت انًُٕسة يإكذاً أٌ انًإسست سخعًم اٌ شبء هللا عهٗ ادساس ْزا انبشَبيش 

 . ظًٍ عضيت انخذيبث انخٙ حقذيٓب نعٕٛف انشعًٍ بعذ ٔظع انخشحٛببث ٔاالصشاءاث انُظبيٛت
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 ظبػ يطبخ فٙ اسخشاعت ببنًذُٚت انًُٕسة نخغعٛش انًأكٕالث نهغضبس

 

ّٓ ٔطبق بٍذ٠ت ظبطج أِبٔت ِٕطمت اٌّذ٠ٕت إٌّٛسة عىٓ ػّبي داخً اعخشازت ظ 

ٌٙب اٌؼّبٌت ئٌٝ ِطبخ ِصغش ٌخسع١ش اٌّأوٛالث إٌٙذ٠ت، ٚحٛص٠ؼٙب ػٍٝ  ّٛ اٌؼ١ْٛ ز

 .اٌسدبج

ٚأٚظر ٚو١ً األ١ِٓ ٌٍبٍذ٠بث اٌفشػ١ت بأِبٔت ِٕطمت اٌّذ٠ٕت إٌّٛسة إٌّٙذط زّضة 

ع١ب١ٗ، أْ اٌفشق اٌشلبب١ت اٌخببؼت ٌبٍذ٠ت اٌؼ١ْٛ لبِج بعبػ اٌؼّبٌت ِٓ لبً اٌّشالب١ٓ 

داخً االعخشازت اٌّخبٌفت ٠مِْٛٛ بخسع١ش اٌطؼبَ، ال حخٛافش بٙب االشخشاغبث 

اٌصس١ت، ٚإٌظب١ِت. ٚأفبد إٌّٙذط زّضة ػٓ ٚخٛد ِٛاد غزائ١ت غ١ش صبٌست 

ًٌلعخخذاَ ا٢دِٟ ِخضٔت بطش٠مت غ١ش صس١ت، ٚحذٟٔ ِغخٜٛ إٌظبفت ٌٍّىبْ. ٚٔخح 

ّعبٛغبث، ٚحطب١ك إٌظبَ بسك ػٓ رٌه ئحًلف اٌّٛاد اٌغزائ١ت ٚحسش٠ش ِسعش ببٌ

اٌّخبٌف١ٓ. ٚأوذ ع١ب١ٗ أْ اٌدٛالث اٌشلبب١ت ِغخّشة ػٍٝ فخشح١ٓ صببز١ت ِٚغبئ١ت 

ٚرٌه ػٍٝ ِذاس أ٠بَ األعبٛع ٌّخببؼت وبفت اٌّسًلث اٌخدبس٠ت ٚحطب١ك اٌٍٛائر 

 .ٚاالشخشاغبث
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ا 44المدٌنة المنورة: أمراض الشٌخوخة تودي بحٌاة  حاج   

 
 (ً المغامسً )المدٌنة المنورةسام
 

على مدار الساعة ٌجري ٌومٌا تفوٌج الحجاج من المدٌنة المنورة بالتنسٌق 
بٌن جمٌع الجهات المعنٌة بخدمة ضٌوف الرحمن، إذ تم أمس )الخمٌس( 

( حاجا عن طرٌق مركز الهجرة، بٌنما بلغ عدد الحجاج 23141تفوٌج )
أودت الشٌخوخة واألمراض  ، فٌما1121الفرادى الذٌن تم تفوٌجهم 

( حاجا وفقا إلحصائٌات المؤسسة 44المزمنة، حتى تارٌخه، بحٌاة )
 األهلٌة لألدالء،

ٌذكر أن وزارة الحج تواصل استقبال ضٌوف الرحمن تباعا من مطار 
، 21342األمٌر محمد بن عبدالعزٌز، إذ وصل أمس األول )األربعاء( 

 .425561لخمٌس( بٌنما بلغ العدد اإلجمالً حتى أمس )ا

ٌذكر أن أكثر الجنسٌات الموجودة حالٌا فً المدٌنة المنورة هم 
( 135535حاجا، فٌما ٌبلغ الباقون ) 41132اإلندونٌسٌٌن، وٌبلغ عددهم 

 .حاجا
 

 


