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 حاجاً إلى المدٌنة المنورة أمس18294وصول 

     

 سم وا 2316سبتمبر  33هـ الموافق  1437ذو الحجة  28المدٌنة المنورة 

بلغ عدد الحجاج الذٌن وصلوا إلى المدٌنة المنورة أمس, قادمٌن من مكة المكرمة بعد أن مّن هللا 

ق اإلحصائٌة الٌومٌة التً أعلنتها المؤسسة األهلٌة حاجاً, وف 18294علٌهم بأداء فرٌضة الحج 

 .لإلدالء فً المنطقة

وبٌنت وحدة اإلحصاء والتقارٌر بالمؤسسة, أن إجمالً عدد الحجاج القادمٌن لطٌبة الطٌبة وصل 

حاجاً, فً حٌن بلغ المجموع الكلً للمغادرٌن حتى تارٌخه  374991حتى أمس 

حاجاً,وأن 38511ٌة متواجدة األندونٌسٌة وعددهم مسافراً, موضحًة أن أكثر جنس213939

حاجاً, مقارنة مع 164334عدد الحجاج المتبقٌن فً المدٌنة المنورة حتى مساء أمس بلغ 

  .حاجاً 224744هـ,وعددهم 1436المتبقٌن لنفس الٌوم من حج العام الماضً
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أكثر من نصف ملٌون مصل ٌؤدون صالة أخر جمعة فً المسجد النبوي 

 ام الهجري الحالًمن الع

 

 سم وا 2316سبتمبر  33هـ الموافق  1431ذو الحجة 22المدٌنة المنورة 

أدى أكثر من نصف ملٌون حاج من ضٌوف الرحمن ومواطنٌن ومقٌمٌن وزوار صالة أخر جمعة 

هـ فً رحاب المسجد النبوي الشرٌف بالمدٌنة المنورة تحٌطهم 1431فً شهر ذي الحجة لهذا العام 

  .عناٌة هللا وتظلهم رحمته وتغشاهم السكٌنة والوقار

وتأهب عشرات اآلالف من الحجاج الذٌن توافدوا مع المواطنٌن والمقٌمٌن منذ صباح الٌوم إلى 

ول هللا صلى هللا علٌه وسلم المسجد النبوي الشرٌف ألداء صالة الجمعة والتشرف بالسالم على رس

وعلى صاحبٌه رضوان هللا علٌهما فً جو مفعم بالطمأنٌنة واألمن واألمان والسكٌنة بعد أن من هللا 

علٌهم بأداء فرٌضة الحج بكل ٌسر وسهولة وطمأنٌنة وسط عناٌة ورعاٌة فائقة وخدمات وطاقات 

حرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن متنوعة وضعت جمٌعها فً متناولهم إنفاذا لتوجٌهات خادم ال

وبمتابعة  -حفظهم هللا  -عبدالعزٌز آل سعود وسمو ولً عهده األمٌن وسمو ولً ولً العهد 

وإشراف مٌدانً من صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة 

  .المدٌنة المنورة رئٌس لجنة الحج بالمدٌنة المنورة

تقدم وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي الشرٌف خدماتها للحجاج  وفً هذا الخصوص

والزوار بالوقوف على تنظٌم حركتهم دخولهم وخروجهم وتوفٌر عربات لذوي االحتٌاجات الخاصة 

وكراسً خاصة للمحتاجٌن لها واستدعاء اإلسعاف فً الحاالت الطارئة وحفظ المفقودات وإرشاد 

الخدمات التً ترٌح المصلٌن وتسهل علٌهم أداء العبادة ، باإلضافة إلى تكثٌف التائهٌن وغٌرها من 

خدمات التوجٌه واإلرشاد الدٌنً للزوار والمصلٌن فً المسجد النبوي من الدعوة إلى هللا والتوجٌه 

بالحكمة والموعظة الحسنة وتٌسٌر وتسهٌل السالم على الرسول صلى هللا علٌه وسلم وصاحبٌه 

  . نهما وزٌادة الدروس العلمٌة التً تعنى بالعقٌدة اإلسالمٌة وأحكام الحج والعمرةرضً هللا ع
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ورشة عمل لعرض دراسات هٌئة تطوٌر منطقة مكة المكرمة لتطوٌر 

 المشاعر المقدسة

 

 سم وا 2316سبتمبر  33الموافق  هـ 1431ذو الحجة  22مكة المكرمة 

بتوجٌه من صاحب السمو الملكً األمٌر خالد الفٌصل مستشار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن أمٌر منطقة 

مكة المكرمة رئٌس هٌئة تطوٌر المنطقة، تعقد منتصف األسبوع المقبل ورشة عمل لعرض 

 .دراسات الهٌئة لتطوٌر المشاعر المقدسة بحضور الجهات ذات العالقة

وبحسب بٌان صادر عن إدارة العالقات العامة واإلعالم بإمارة منطقة مكة المكرمة ، أوضح 

مستشار أمٌر المنطقة أمٌن عام هٌئة تطوٌر منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن 

م هــ موافقة المقا1431الفالح ، أن الورشة تأتً بعد إعالن سمو األمٌر خالد الفٌصل قبل موسم حج 

السامً على إعداد الهٌئة لدراسة تطوٌر المشاعر ، مضٌفا أنه سٌتم خالل الورشة استعراض 

  .الدراسة األولٌة للتطوٌر

وأشار الدكتور الفالح إلى أن الورشة التً تحتضنها الهٌئة سٌشارك فٌها ممثلون عن وزارات 

النقل، قطاع األمن العام، الدفاع الداخلٌة ، المالٌة ، الحج والعمرة ، الشؤون البلدٌة والقروٌة ، 

المدنً، معهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ألبحاث الحج والعمرة، والجهات األخرى ذات العالقة ، 

وبعض بٌوت الخبرة المحلٌة، وستخصص لطرح الرؤى والمقترحات حول دراسة التطوٌر قبل 

داً للبدء فً التنفٌذ المرحلً إقرار المشروع من مجلس الهٌئة ومن ثّم رفعه للمقام السامً استعدا

 .للتطوٌر

وأوضح أمٌن الهٌئة، أن تطوٌر المشاعر المقدسة الذي تتولى ملفه هٌئة تطوٌر منطقة مكة المكرمة 

مالٌٌن حاج فً مرحلته  5ٌركز على محاور عدة تتمثل فً زٌـادة الطاقة االستٌعابٌة لخـدمـة 

ل تربط األولى موزعـة على مناطق )أنماط متعـددة( لإلسكان، وإٌجاد أنماط متعـددة للحركة والنق

كل منطقة فً المشاعر المقدسة ببعضها وبشبكة النقل العام بمكة المكرمة، وكذلك ربط مشعر منى 

 .بالحرم المكً الشرٌف

وأضاف الدكتور الفالح أن عمل الهٌئة فً جانب تطوٌر المشاعر المقدسة ٌركز على توفٌر مواقع 

ل مستوى من مستوٌات اإلسكان الخدمات والمرافق المقدمة من القطاع الحكومً واألهلً فً ك

بحجم كافً ٌضمن تقدٌم خدمة ذات جودة للحجاج وكفاءة ، مع تخصٌص األدوار األرضٌة 

كمساحات مشاعة للحجاج وللخدمات والمرافق وحركة المشاة، إلى جانب توجه استخدام التقنٌة 

غٌل اإلسكان والخدمات المعلوماتٌة الرقمٌة بما ٌضمن التحكم فً انسٌابٌة حركة الحجاج وإدارة وتش

 .فً المشاعر المقدسة بمفهوم المدن الذكٌة
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 معسكر خدمة الحجاج الكشفً بالمدٌنة المنورة ٌحتفل بختام أعماله

  

 سم وا 2316سبتمبر  33هـ الموافق  1431ذو الحجة  22لمدٌنة المنورة ا

أقامت جمعٌة الكشافة العربٌة السعودٌة بالمدٌنة المنورة أمس الحفل الختامً ألعمال المعسكر 

الكشفً لخدمة ضٌوف الرحمن بحضور نائب رئٌس جمعٌة الكشافة العربٌة السعودٌة الدكتور 

مدٌر عام التعلٌم بمنطقة المدٌنة المنورة المشرف العام على المعسكر عبدهللا بن سلٌمان الفهد و

ناصر بن عبدهللا العبد الكرٌم واألمٌن العام المساعد لجمعٌة الكشافة الدكتور صالح بن رجاء 

الحربً وقائد المعسكر الكشفً لخدمة ضٌوف الرحمن بالمدٌنة الدكتور محمد الجهنً وعدد من 

 .التً ساندتها الكشافة بالحج وشركاء النجاحممثلً الجهات العاملة 

وأثنى مدٌر عام تعلٌم المنطقة المشرف العام على المعسكر الكشفً لخدمة ضٌوف الرحمن بالمدٌنة 

المنورة ناصر العبدالكرٌم فً كلمة ألقاها خالل الحفل، على الجهود المبذولة من الكشافٌن والجوالة 

المشرف ضمن منظومة من الخدمات التطوعٌة المقدمة  لخدمة ضٌوف الرحمن وظهورهم بالمظهر

 .للحجٌج

وعّد العبدالكرٌم الكشافة والجوالة أنموذجاً مشّرفاً لشباب الوطن، استناداً لما قدموه من أعمال ومهام 

تطوعٌة وإنسانٌة تجاه حجاج بٌت هللا الحرام، وهنأهم بنٌل شرف تقدٌم هذه الخدمة، منوهاً بإشادات 

 .العمل التطوعً واإلنسانً الحجاج بهذا

ونقل للجمٌع شكر وتقدٌر صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة 

المدٌنة المنورة رئٌس لجنة الحج بالمنطقة ومتابعة سموه لجهودهم، مشٌداً بجهود جمعٌة الكشافة 

ر لضمان سٌر العمل وتقدٌم أفضل العربٌة السعودٌة من خالل التخطٌط األمثل والتنسٌق المستم

 .الخدمات الكشفٌة التطوعٌة وفق منظومة عمل واحدة خدمة لضٌوف الرحمن

وتابع حضور الحفل عقب ذلك عرضاً مرئٌاً عن الخدمات التً قدمها الكشافٌن والجوالة لضٌوف 

ربٌة هـ، قبل أن ٌهنئ نائب رئٌس جمعٌة الكشافة الع1431الرحمن خالل موسم حج هذا العام 

السعودٌة الدكتور عبدهللا بن سلٌمان الفهد خالل كلمٍة له، جمٌع المشاركٌن فً هذا العمل الكبٌر من 

قادة وجوالة وكشافة على ما تحقق من نجاح مهامهم التطوعٌة خالل مشاركتهم فً خدمة حجاج 
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 .بٌت هللا الحرام، بمشاركة عدد من القطاعات التعلٌمٌة بالمنطقة

دد المشاركٌن فً معسكرات الخدمة العامة فً كل من مكة المكرمة والمدٌنة وأشار إلى أن ع

المنورة المنافذ من قادة كشفٌٌن وجوالة وكشافة فً زٌادة مطردة، ما ٌؤكد النجاحات المتوالٌة 

للخدمات التً تقدمها الكشافة فً الحج وٌتواكب مع ما تشهده مكة المكرمة والمدٌنة المنورة 

فد كبٌر للحجاج وفً ظل ما ٌقدم لهم من خدمات جلٌلة من الجهات المعنٌة بمشاركة والمنافذ من توا

 .ومساندة الكشافة والجوالة

واختتم الحفل الذي حضره عدد من ممثلً الجهات الحكومٌة المعنٌة بخدمة ضٌوف الرحمن 

بتكرٌم القطاعات بالمنطقة وشركاء النجاح ومندوبً وسائل اإلعالم ورواد الكشافة والقادة والجوالة، 

والجهات المشاركة والمتعاونة واإلعالمٌٌن والقادة والجوالة من جامعة طٌبة بالمدٌنة المنورة وتعلٌم 

المدٌنة المنورة بنوط الخدمة بالحج، كما شمل التكرٌم أٌضا القادة الكشفٌٌن والجوالة والكشافة 

 .المشاركٌن بمعسكر خدمة ضٌوف الرحمن بالمدٌنة المنورة
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 ترجمة خطبة الجمعة بالمسجد النبوي لسبع لغات

 

 سم وا 2316سبتمبر  33هـ الموافق  1437ذو الحجة  28المدٌنة المنورة 
وزعت إدارة الترجمة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدٌنة المنورة السماعات 

رٌن والمصلٌن داخل المسجد النبوي وساحاته لالستفادة من الخاصة بالترجمة الفورٌة على الزائ
 .خطبة الجمعة

وأوضح مدٌر إدارة الترجمة عبدهللا حطاب الحنٌنً أن هذا اإلجراء ٌأتً ضمن حملة خدمة الحاج 
والزائر وسام فخر لنا فً موسمها الرابع واستمرارا لبرنامج "بلسان قومه " حٌث وزعت الٌوم 

ٌن فً عدد من المواقع داخل المسجد النبوي وساحاته لٌستفٌد الزائرٌن السماعات على الزائر
للمسجد النبوي من غٌر الناطقٌن للغة العربٌة من مشرع خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك عبدهللا 

لترجمة الخطب, مبٌناً أن عدد اللغات المترجمة بلغ سبع  -رحمه هللا -بن عبدالعزٌز ال سعود 
 .نجلٌزٌة واألوردٌة والماالوٌة والتركٌة والهوسا والفارسٌةلغات الفرنسٌة واال
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 هٌئة األمر بالمعروف بالمدٌنة المنورة تسٌر حافلة لتوعٌة ضٌوف الرحمن

 

 

 سم وا 2316سبتمبر  33هـ الموافق  1437ذو الحجة 28المدٌنة المنورة 
المدٌنة المنورة  سٌر فرع الرئاسة العامة لهٌئة األمر بالمعروف والنهً عن المنكر بمنطقة

مؤخرا حافلة متنقلة لتوعٌة وتوجٌه وإرشاد ضٌوف الرحمن قاصدي مسجد المصطفى صلى هللا 
 .علٌه وسلم

وأوضح مدٌر عام الفرع سالم بن حاج الخامري أن الفرع ٌواصل تنفٌذ خطته التشغٌلٌة لموسم ما 
ٌة المتنقلة التً تحتوي على بعد الحج ,حٌث زود المراكز التوجٌهٌة المٌدانٌة بالحافلة التوجٌه

أفالم توعوٌة عبر شاشتً عرض حدٌثة مرتبطة بالحافلة, وعدد ثمان نوافذ لتوزٌع المواد 
التوجٌهٌة واإلرشادٌة بعدد من اللغات على الحجاج والزوار, مشٌراً إلى أن الحافلة تضم جلسة 

ن مطبوع ومسموع بلغت أكثر ضٌافة الستقبال الزوار وتزوٌدهم بالمواد التوعوٌة المتنوعة ما بٌ
  ." مادة دعوٌة مفٌدة62333من " 
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 عاصاً ئىً اىَذَْت اىَْىسة أٍس49281وصىه 

 

 سم وا 2316سبتمبر  33هـ الموافق  1437ذو الحجة  28المدٌنة المنورة 

بلغ عدد الحجاج الذٌن وصلوا إلى المدٌنة المنورة أمس, قادمٌن من مكة المكرمة بعد أن مّن هللا 

حاجاً, وفق اإلحصائٌة الٌومٌة التً أعلنتها المؤسسة األهلٌة  18294علٌهم بأداء فرٌضة الحج 

 .لإلدالء فً المنطقة

القادمٌن لطٌبة الطٌبة وصل  وبٌنت وحدة اإلحصاء والتقارٌر بالمؤسسة, أن إجمالً عدد الحجاج

مسافراً, 213939حاجاً, فً حٌن بلغ المجموع الكلً للمغادرٌن حتى تارٌخه  374991حتى أمس 

حاجاً,وأن عدد الحجاج المتبقٌن فً 38511موضحًة أن أكثر جنسٌة متواجدة األندونٌسٌة وعددهم 

بقٌن لنفس الٌوم من حج العام حاجاً, مقارنة مع المت164334المدٌنة المنورة حتى مساء أمس بلغ 

  .حاجاً 224744هـ,وعددهم 1436الماضً

  //انتهى //

  NNNNت م13:23
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 اىخفىَش ٍشاقبت ٍشمض خذٍاث ػيً َقف «واىؼَشة اىغش» ومُو

 أنفا   541أنف حاجٍّ غادروا انمذيىت .. وانمخبقىن  165

 
 عضو فً هٌئة األمر بالمعروف والنهً عن المنكر ٌصافح حجاجاً فً المدٌنة المنورة

 واس – المنورة المدٌنة ،المكرمة مكة

لحجاج الذٌن وصلوا حتى مساء أمس األول إلى المدٌنة المنورة، فٌما بلغ عدد من إجمالً عدد ا 426ألفاً و 311ارتفع إلى 
 .565ألفاً و 145، فً حٌن بقً 213ألفاً و 165غادرها منهم حتى التارٌخ نفسه 

 .وأصدرت المؤسسة األهلٌة لألداّلء فً المنطقة هذه األرقام فً إحصاٍء لها أمس

 .حاجاً  323ألفاً و 25ن األكثر وجوداً حالٌاً فً المنطقة بواقع والحظ اإلحصاء أن حجاج إندونٌسٌا ٌعدو

مة عبر مركز  إلى ذلك؛ وقف وكٌل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، الدكتور حسٌن بن ناصر الشرٌف، على الخدمات المقدَّ
 .جدة السرٌع -مراقبة تفوٌج الحجاج فً طرٌق مكة المكرمة

م من خدماٍت تدار عبر تقنٌٍة واستمع وكٌل الوزارة إلى شرٍح من م ٌُقدَّ دٌر عام المركز، خالد علوي، عن سٌر العمل وما 
إلكترونٌة لتفوٌج الحجاج عبر الحافالت إلى محافظة جدة تمهٌداً لمغادرتهم المملكة عبر مطار الملك عبدالعزٌز الدولً ومٌناء 

 .جدة اإلسالمً

ٌِّناً أنه فً حالة رصد تأخر المسافر؛ وأشار علوي إلى تأكد المركز من التناسب بٌن زمن ا لسفر والمسافة بٌن مكة وجدة، مب
ٌَّة هً وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة،  13ٌجري التواصل مع الجهات المعنٌة فً المطار وسط خدماٍت تقدمها  جهة معن

مة للسٌارات، ومكتب هدٌة الحاج مؤسسات طوافة، ومكتب الزمازمة، والنقابة العا 6، و«ناس»والخطوط السعودٌة، وطٌران 
 .فً مكة المكرمة

لهذا العام مجمل أهدافها بنجاح منقطع النظٌر « الحج والعمرة»بدوره؛ أعلن الدكتور الشرٌف، فً تصرٌٍح له، تحقٌق خطة 
 .ووفق ما هو مرسوم لها عبر مختلف مواقع تنفٌذها

وحرصهم على تقدٌم أفضل الخدمات وتوفٌر التسهٌالت بتوجٌهات ولفت إلى جهود العاملٌن فً مرافق خدمة الحجاج المغادرٌن 
 .من وزٌر الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بنتن

 .حافلة 33آالف و 3تم نقلهم عبر  613ألفاً و 361وحتى ٌوم أمس؛ بلغ عدد الحجاج المغادرٌن 

لفرز الحافالت، فضالً عن استراحة ومسجد مسارات إلكترونٌة  6وٌضم مركز مراقبة الحجاج خدمات إدارٌة ومساِندة عبر 
 مصل من الرجال والنساء 533ٌتسع لحوالً 

 

 

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%85%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9
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/%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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 ذٍت اىضواسخطت دقُقت ىخ«: أدالء اىَذَْت»
أمذ سئُس اىَإسست األهيُت ىألدالء فٍ اىَذَْت اىَْىسة أّها حشاسك فٍ خذٍت اىضواس، فٍ ٍغاوس  

صاحهٌ عخً ٍغادسحهٌ ئىً بيذاّهٌ، وفق خطت االسخقباه واإلسناُ، وٍخابؼت حْقالحهٌ، وحأٍُِ عا

 دقُقت واسخشاحُضُت ّاصؼت.

وأوضظ سئُس ٍضيس ئداسة اىَإسست األهيُت ىألدالء عاحٌ باىٍ أُ خذٍت اىذىُو واىَششذ حشحنض 

ػيً ئسشاد اىغضاس واىضواس اىقادٍُِ، وٍساػذحهٌ فٍ حأٍُِ ٍخطيباحهٌ اىُىٍُت اىسنُْت واىصغُت 

ٍنخباً ىيخذٍت  41ٍشفقاً، و 65ئىً أُ اىَإسست حإدٌ ٍهَاحها ٍِ خاله واىَؼُشُت، الفخاً 

 44ئداسة، ئضافت ئىً رَاُ ىضاُ، ورالرت ٍشامض اسخقباه، و 42ٍنخباً ٍساّذاً، و 45اىَُذاُّت، و

قطاػاً. واسخؼشض باىٍ ٍسُشة ػَو اىَإسست األهيُت ىألدالء اىخٍ ٍّشث بؼذة ٍشاعو حطىَشَت 

وحٌ حخىَضها بصذوس اىهىَت اىضذَذة ىيَإسست، اىخٍ حخضَِ سخت ٍغاوس ػاٍاً،  22ػيً ٍذي 

، وصىدة وحطىَش اىخذٍاث واىششاماث 2222سئُست، حشحنض ػيً اىخْاغٌ ٍغ سؤَت اىََينت 

االسخشاحُضُت ٍغ اىضهاث راث اىؼالقت بخذٍاث اىغضاس، وحَُْت قذساث وٍهاساث فشَق اىؼَو، 

شاماث االسخزَاسَت ٍغ اىقطاع اىخاص. وبُِّ أّه حٌ وضغ وحؼضَض اىؼالقت ٍغ اىَساهَُِ واىش

اسخشاحُضُاث وآىُاث حْفُز وٍإششاث أداء ىنو ٍغىس، وفقاً ىبشّاٍش صٍٍْ َشحقٍ باىخذٍاث اىخٍ 

 َقذٍها األدالء.

هـ، حخَزو باىْضاط اىزٌ عققخه 4121أبشص ٍسخضذاث خطت ػَو األدالء ىغش هزا اىؼاً »وقاه: 

ٍا قبو اىغش فٍ أداء ٍهَاحها، ٍِ خاله خطت حشغُيُت دقُقت، وشهذث اىَإسست خاله ٍىسٌ 

اىخطت ٍسخضذاث ٍِ أبشصها اػخَاد بشاٍش وآىُاث حْفُز اىخطت اىخشغُيُت وفق ٍْهضُت ػيَُت 

«. إلػذاد اىخطظ االسخشاحُضُت، وٍا َْبزق ػْها ٍِ خطظ حشغُيُت حذٍش ٍغ ّظاً ئداسة األداء

شاءاث اىؼَو بَشمض اسخقباه ٍطاس األٍُش ٍغَذ بِ ػبذاىؼضَض حَج ئػادة هْذست ئص»وأضاف: 

اىذوىٍ باىَذَْت اىَْىسة، وئػادة هْذست ئصشاءاث اىؼَو بَشمضٌ اسخقباه اىهضشة واىبش، ودٍش 

ػَيُاث ٍنخب اىخفىَش ٍغ ػَيُاث اىَشامض، وحطىَش األّظَت اىخطبُقُت، وئػادة هْذست ئصشاءاث 

َقذٍت، ىخْسضٌ ٍغ ٍسخضذاث اىَساس اإلىنخشوٍّ ىغضاس اىخاسس، اىؼَو اىخاصت بغضً اىخذٍاث اى

 «.واسخنَاه اىخناٍو اىخقٍْ ٍغ وصاسة اىغش واىؼَشة

حٌ فصو ٍنخب خذٍت عضاس أفشَقُا غُش اىؼشبُت ئىً ٍنخبُِ ىخفخُج اىزسوة وحضىَذ »وحابغ: 

َُذاُّت ىؼَيُاث اىخذٍاث اىَقذٍت ىيغضاس واسخغذاد ٍنخب اىذػٌ واىَساّذة ىَناحب اىخذٍت اى

وأفاد بأُ قطاع اإلسناُ «. اىخىدَغ وحىصُه اىغافالث ىخالفٍ أٌ قصىس فٍ اىخذٍاث اىَقذٍت

واىَخابؼت باىَإسست، َهذف ئىً صْاػت ٍْظىٍت خذٍُت ٍخناٍيت ىخذٍاث ئسناُ اىغضاس، 

اع ٍهَاث واإلششاف اإلداسٌ، واىَشاقبت اىَُذاُّت اىَسخَشة ألداء أػَاه ٍىسٌ اىغش، ىُإدٌ اىقط

ٍِ خاله بشاٍش ػَو ػذة، ٍْها بشّاٍش ػَو وعذة اإلسناُ واىَخابؼت، وبشّاٍش ػَو وعذة 

اىشإوُ اىقاّىُّت واىخغقُق، وبشّاٍش ػَو اإلسناُ وػالقاث شإوُ اىغضاس ىَخابؼت ػَيُاث 

حفىَش اىغضاس ٍُذاُّاً، واىخأمذ ٍِ صاهضَت اىذوس اىسنُْت وضبظ عاالث اخخالف اىخفىَش 

 ُغها باىْظاً، وحصغ
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ومزىل بشّاٍش ػَو اىطىاسئ واىسالٍت، وبشّاٍش ىضْت اىَخابؼت واىَشاقبت اىزاحُت. وششط أُ 

ٍْظىٍت ػَو بشاٍش اىَإسست حشَو األػَاه اىخٍ َقىً بها قطاع اىخذٍاث اإلّساُّت وخذٍاث 

اد اىغضاس اىغضاس، ئىً صاّب بشّاٍش ػَو ٍشامض ئسشاد اىغضاس اىخائهُِ، اىزٌ َقّذً خذٍت ئسش

اىخائهُِ وئَصاىهٌ ىسنْهٌ واىؼَو ػيً ساعخهٌ خاله أػَاه ٍىسٌ اىغش، مَا حخضَِ أَضاً 

بشّاٍش ػَو اىشػاَت اىصغُت ىيغضاس، اىزٌ َؼًْ بخقذٌَ اىخذٍت اإلّساُّت ىيغضاس، وٍخابؼت 

ىَخىفُِ اىشػاَت اىصغُت ىيغضاس اىَّْىٍُِ فٍ اىَسخشفُاث اىغنىٍُت واألهيُت، وئّهاء ئصشاءاث ا

ٍِ اىغضاس داخو اىَسخشفُاث أو خاسصها، ومزىل بشّاٍش ػَو ٍنخب خذٍاث اىغضاس، اىزٌ 

َؼًْ باىخْسُق بُِ ٍإسساث اىطىافت وٍنخب اىىمالء اىَىعذ بُِ ٍناحب اىخذٍت اىَُذاُّت وٍشمض 

اىَؼيىٍاث باىَإسست، بَا َخؼيق بطيباث االسخؼالً ػِ اىضىاصاث أو حبادىها بُِ األطشاف 

 ىَؼُْت، وٍخابؼت ٍشامض اىششطت ىَؼشفت اىغضاس اىَخىفُِ واىَىقىفُِ ىذَهٌ.ا
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 حاخا  إنى انمذيىت انمىىرة 95412وصىل 
 انمذيىت انمىىرة -واس 

 03/32/9352اندمعت 

رة أمس األول،  اج انذيه وصهىا إنى انمذيىت انمىىَّ مت، بعذ أْن َمهَّ هللاُ عهيهم بأداء بهغ عذد انحدَّ قادميه مه مكَّت انمكزَّ

ا، وفق اإلحصائيَّت انيىميَّت انخي أعهىخها انمؤسَّست األههيَّت نألدالء بانمىطقت. وأوضحج  95412فزيضت انححِّ  حاخ  

اج انقادميه نطيبت انطيِّبت وص م حخَّى أمس األول وحذة اإلحصاء وانخقاريز بانمؤسَّست، أنَّ إخماني عذد انحدَّ

ا، فيما بهغ انمدمىع انكهي نهمغادريه حخَّى حاريخه  012223 ا. حيث أظهزث اإلحصائيَّت أنَّ  523392حاخ   مسافز 

رة أمس، بىاقع  ا بانمذيىت انمىىَّ اج مه إوذوويسيا يشكِّهىن أكثز اندىسيَّاث وخىد  ا، في حيه بهغ  04139انحدَّ حاخ  

اج انمخب رة حخَّى مساء أمس إخماني عذد انحدَّ ا 511292قيه في انمذيىت انمىىَّ  .حاخ  
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أنفا   523أنفا  وانمغادرون  012223انمدمىع   

حاخا  إنى انمذيىت انمىىرة أمس 95412وصىل   

 

 

ِّ هللا بيغ ػذد اىغضاس اىزَِ وصيىا ئىً اىَذَْت اىَْىسة أٍس، قادٍُِ ٍِ ٍنت  ٍَ اىَنشٍت، بؼذ أُ 

عاصاً؛ وفق اإلعصائُت اىُىٍُت اىخٍ أػيْخها اىَإسست األهيُت  24198ػيُهٌ بأداء فشَضت اىغش، 

 .ىألدالء باىَْطقت

وأوضغج وعذة اإلعصاء واىخقاسَش باىَإسست، أُ ئصَاىٍ ػذد اىغضاس اىقادٍُِ ىطُبت اىطُبت وصو 

 481125غ اىَضَىع اىنيٍ ىيَغادسَِ عخً حاسَخه عاصاً؛ فَُا بي 265581ئىً  -عخً أٍس-

ٍسافشاً؛ عُذ أظهشث اإلعصائُت أُ اىغضاس ٍِ ئّذوُّسُا َشّنيىُ أمزش اىضْسُاث حىاصذاً فٍ 

عاصاً؛ فٍ عُِ بيغ ئصَاىٍ ػذد اىغضاس اىَخبقُِ فٍ اىَذَْت  21612اىَذَْت اىَْىسة أٍس، بىاقغ 
 .عاصاً  469825اىَْىسة عخً ٍساء أٍس 
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  مرشدا ٌرافقون حافالت الحجٌج 953المدٌنة المنورة: 

 
 "آالف حافلة."واس 01نجح منسوبو مكتب إرشاد الحافالت في توجيه وإرشاد نحو 

 من المدينة المنورة« االقتصادية»

حج  ٌواصل مكتب إرشاد الحافالت الناقلة للحجاج فً المدٌنة المنورة تنفٌذ خطته التشغٌلٌة لموسم ما بعد
هذا العام، باستقبال حجاج الجو والبحر بطرٌق الهجرة، إضافة إلى محطة استقبال حجاج البر بعد أن من 

مرشدا لمرافقة  353تزٌد على هللا علٌهم أداء حجهم بكل ٌسر واطمئنان بمشاركة القوى العاملة التً 
 .حافالت الحجٌج

وأوضح مروان خاشقجً نائب مدٌر مكتب إرشاد الحافالت الناقلة فً المدٌنة المنورة، أن منسوبً المكتب 
آالف حافلة إلى الوحدات السكنٌة الخاصة بضٌوف الرحمن زوار مدٌنة  13نجحوا فً توجٌه وإرشاد نحو 

ضمن خطتها التشغٌلٌة لموسم ما بعد الحج للعام الجاري، مبٌنا أن  -صلى هللا علٌه وسلم  -المصطفى 
المكتب ٌعمل وسط منظومة متكاملة مع وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزٌارة بالتنسٌق مع المؤسسة 

ألف حاج  653األهلٌة لألدالء لتنفٌذ الخطة التشغٌلٌة لموسم ما بعد الحج الستقبال على ما ٌربو على 
 .ٌن عبر محطات المدٌنة المنورة ضمن أعمال الموسم الثانًالقادم

فً المدٌنة المنورة، فً خدمة ضٌوف الرحمن زّوار  إلى ذلك, تشارك المؤسسة األهلٌة لألدالء

فً محاور االستقبال واإلسكان ومتابعة تنقالتهم وتأمٌن  -صلى هللا علٌه وسلم  -مسجد المصطفى 
لدانهم، وذلك ضمن جهود الرعاٌة الشاملة التً تولٌها حكومة خادم احتٌاجاتهم حتى مغادرتهم إلى ب

 .الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز فً العناٌة بالحرمٌن الشرٌفٌن وخدمة قاصدٌهما

فً المدٌنة المنورة أن  وأوضح الدلٌل حاتم بالً رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء

كز على إرشاد الحجاج والزوار القادمٌن إلى طٌبة الطٌبة ومساعدتهم على تأمٌن خدمة الدلٌل والمرشد ترت
متطلباتهم الٌومٌة السكنٌة والصحٌة والمعٌشٌة. واستعرض مسٌرة عمل المؤسسة األهلٌة لألدالء التً 

عاماً، والتً تّوجت بصدور الهوٌة الجدٌدة للمؤسسة التً  32مّرت بعدة مراحل تطوٌرٌة على مدى 
وجودة وتطوٌر الخدمات  2333من ستة محاور رئٌسة ترتكز على التناغم مع رؤٌة المملكة تتض

والشراكات االستراتٌجٌة مع الجهات ذات العالقة بخدمات الحجاج وتنمٌة قدرات ومهارات فرٌق العمل 
ستراتٌجٌات وتعزٌز العالقة مع المساهمٌن والشراكات االستثمارٌة مع القطاع الخاص، مبٌناً أنه تم وضع ا
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وآلٌات تنفٌذ ومؤشرات أداء لكل محور، وفقاً لبرنامج زمنً محدد ٌحقق االرتقاء بالخدمات التً ٌقدمها 
ض بالً أبرز علٌه أفضل الصالة والسالم. كما استعر -األدالء لضٌوف الرحمن زوار مسجد نبٌه 

لذي حققته المؤسسة خالل موسم ما مستجدات خطة عمل األدالء لحج هذا العام، المتمثل فً النجاح الممٌز ا
قبل الحج فً أداء مهامها من خالل خطة تشغٌلٌة دقٌقة، حٌث شهدت الخطة عدة مستجدات من أبرزها 
اعتماد برامج وآلٌات تنفٌذ الخطة التشغٌلٌة وفق منهجٌة علمٌة إلعداد الخطط االستراتٌجٌة وما ٌنبثق عنها 

داء، إضافة إلى إعادة هندسة إجراءات العمل فً مركز استقبال من خطط تشغٌلٌة تدمج مع نظام إدارة األ
مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً فً المدٌنة المنورة وإعادة هندسة إجراءات العمل فً مركزي 

 .استقبال الهجرة والبر ودمج عملٌات مكتب التفوٌج مع عملٌات المراكز

 

 

 

 

 


