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 سم وا 1744أكتوبر  41هـ الموافق  4141ذو الحجة  70المدينة المنورة 
فيما , سجلت المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة نجاحًا في تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم ما قبل حج هذا العام 

وذلك بتوجيه ومتابعة ,  أعدت العدة منذ اآلن لتنفيذ المرحلة الثانية من تلك الخطة بعد أداء حجاج بيت اهلل مناسك حجهم
ر فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج مباشرة من صاحب السمو الملكي األمي

 .بالمنطقة حيث يطمئن سموه على تفويج الحجاج من وإلى المدينة المنورة ومكة المكرمة
وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة أن عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة خالل 

حاجًا وصلوا عن طريق ( 473)الفا و ( 171)حاجًا منهم ( 908) ألفا و (  077) م األول من حج هذا العام بلغ الموس
( 073)حاجًا الى مكة المكرمة منهم ( 714)الفًا و ( 013)فيما تم توديع , مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 

في حين تبقى بالمدينة , دانية من خالل مكاتب الخدمة الميدانية حاجًا تم توديعهم عن طريق المغادرة المي( 089)آالف و
   .إلى مكة هذا اليوم بمشيئة اهلل تعالى حاجا سيغادرونها ( 8138) 

ومشيدًا بخطة الجهات ,وقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء شكره لجميع الجهات المشاركة بخدمات الحج 
  .األكبر في نجاح المغادرة اآلمنة لضيوف الرحمناألمنية التي كان لها الدور 

حجاج فيما تابع مكتب الرعاية الصحية حاالت ( 8977)وأبان أن مكتب إرشاد الحجاج التائهين بالمؤسسة قدم خدماته لـ 
  .الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة

بلغ  هـ 3/41/4144قبل المؤسسة حتى تاريخ العقود المدخلة بنظام العقد االلكتروني المعتمدة من  وخلص إلى أن عدد 
حاجًا فيما رصد قطاع الطوارئ والسالمة من خالل ( 077733)عقدًا و بلغ عدد الحجاج المصدق لهم عقود ( 3747)
حالة نقص بتجهيزات الدور قامت المؤسسة بتأمين ( 494)مخالفة و ( 114)جولة على دور إسكان الحجاج ( 4410)

  .ين حالة منها وخصمها من تأمين هذه الدورالنواقص لسبعة وأربع
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 سم وا 1744اكتوبر  41هـ الموافق  4141ذو الحجة  70المدينة المنورة 

رضى المنومين مريًضا من الحجاج الم 14انطلقت صباح اليوم القافلة الطبية التي سيرتها صحة المدينة المنورة وتقل 

  .بمستشفيات المدينة المنورة , لنقلهم إلى مكة المكرمة

إسعافات  4سيارة إسعاف , يرافق كل مريض طبيب وممرض , مدعمة بـ  14وجرى نقل الحجاج المرضى بواسطة 

ا تولي مساندة ومركبة خاصة بالتموين الطبي واإلعاشة وورشة متنقلة إلى جانب سيارات تحوي أجهزة األوكسجين, فيم

 .قيادة القافلة مدير إدارة الطوارئ واألزمات بصحة المدينة المنورة الدكتور هاني فيض

  .وبين أن المرضى نقلوا إلى مستشفى عرفات حيث ال يسمح وضعهم الصحي بأداء فريضة الحج

دينة المنورة إلى وأكد أن صحة المدينة المنورة أكملت اإلجراءات الخاصة بتفويج الحجاج المنومين بمستشفيات الم

المشاعر المقدسة بمكة المكرمة بالتنسيق مع فرع وزارة الحج بالمدينة والمؤسسة األهلية لألدالء وأمن الطرق وإدارة 

بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة  المرور,

 .رئيس لجنة الحج بالمنطقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
4 

  

 

 سم وا 1744اكتوبر  43هـ الموافق  4141ذو الحجة  44المدينة المنورة 
أكملت المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة جميع التجهيزات لمرافقها المتمثلة في أربعة عشر مكتب خدمة ميدانية 

لس وقطاع وأربعة مراكز استقبال وأربعة مراكز إرشاد فضاًل عن مقري المؤسسة الرئيسي والفرعي وعشرة مجا
موسم ما ) ألف حاج يتوقع وصولهم للمدينة خالل الموسم الثاني من حج هذا العام  377وإداراتهما وذلك الستقبال قرابة

  (.بعد الحج
مدينة المنورة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة أن المؤسسة وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بال

قرابة ستمائة ألف حاج يتوقع وصولهم للمدينة المنورة خالل موسم ما بعد الحج بنقصان عن موسم  ستستقبل بمشيئة اهلل
 .حاجًا/  077ر817حاجًا حيث كان عدد الحجاج في موسم ما قبل الحج /  477ر777/  بحوالي  ما قبل الحج

ت إلى أن المؤسسة استطاعت من خالل جميع مرافقها تحقيق معدالت نجاح مميزة تمثلت باستقبال وخدمة وتوديع ولف
وذلك بتوفيق اهلل ( موسم ما قبل الحج)ضيوف الرحمن الذين زاروا المدينة المنورة خالل الموسم األول 

مير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أ بمتابعة ثم
 .بالمدينة المنورة الذي يقف شخصيا خلف كل الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات العاملة بالحج في المنطقة

وأضاف أن اللجان الميدانية ومراكز الخدمات التابعة لألدالء ومكاتب الخدمات الميدانية تقوم بتكثيف مهامها الميدانية 
 .جميع طواقمها من قياديين ومرشدين ومنسقين بالميدان لتنفيذ خطتها التشغيلية بكل دقة ونجاحونشر 

حاًجا فيما تابع مكتب الرعاية الصحية /  8911/ وبين حوالة أن مكتب إرشاد الحجاج التائهين بالمؤسسة قدم خدماته لـ 
/  14/حاًجا توفوا بالمدينة المنورة وتابع توديع /  07/ حاالت الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة وأنهى إجراءات 

بلغ عدد العقود المدخلة بنظام العقد اإللكتروني والمعتمدة من  فيما, حاجًا من خالل اإلخالء الطبي إلى المشاعر المقدسة 
حاجًا كما  / 077733/ عقدًا بينما بلغ عدد الحجاج المصدق لهم عقود /  3747/ قبل المؤسسة خالل الموسم األول 

حالة /  494/ مخالفة و/  114/ جولة على دور إسكان الحجاج /  4410/ رصد قطاع الطوارئ والسالمة من خالل 
 .نقص بتجهيزات الدور قامت المؤسسة بتأمين النواقص لسبعة وأربعين حالة منها وخصمها من تأمين هذه الدور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
5 

 

 

 سم وا1744أكتوبر  40هـ الموافق4141ذوالحجة  41المدينة المنورة 
طالئع وفود ضيوف الرحمن السيما المتعجلين منهم الذين من اهلل تعالى عليهم  اليوم تستقبل المدينة المنورة بدءًا من مساء

والصالة فيه والتشرف بالسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعلى وذلك لزيارة المسجد النبوي  بأداء الفريضة 
ساعة  19الـ  فيما يتوقع أن يصل عشرات اآلالف من حجاج بيت اهلل إلى طيبة الطيبة خالل  صاحبيه رضوان اهلل عليهما

  .القادمة
زيز أمير منطقة المدينة المنورة وبتوجيه ومتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالع

هـ جهودها واستعداداتها في 4141كثفت جميع الجهات والقطاعات العاملة بحج هذا العام  رئيس لجنة الحج بالمنطقة
مختلف مراكز االستقبال والمغادرة والمكاتب الميدانية للعمل بخطة المغادرة النهائية من خالل موقع سكن الحجاج وفق 

 .ة لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام زوار مسجد نبيه المصطفى عليه أفضل الصالة والسالماآلليات المتبع
وذلك من خالل تدعيم الفرق الميدانية بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة في محطة حجاج الجو والبحر في الهجرة 

نيًا وإداريًا ألداء مهامها لالرتقاء بمستوى ومتابعة أعمال مكاتب الخدمة الميدانية واستمرار لجان المراقبة والمتابعة ميدا
أداء اللجان وصواًل لألهداف المرجوة وبما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق كل ما من شأنه 

  .توفير أقصى درجات الراحة لحجاج بيت اهلل الحرام قاصدي المسجد النبوي الشريف
ة المدينة المنورة الدوريات األمنية ورجال األمن بالوجود الدائم في مواقع وفي هذا الجانب تكثف شرطة منطق

الحجاج وخاصة في المنطقة المركزية باإلضافة إلى تأمين المعدات واآلليات واألجهزة الحديثة التي من شأنها  تجمعات
وتنظيم الطرق والشوارع التي تحقيق األمن واألمان للمواطنين والحجاج والزوار وتجهيز المواقف الخاصة بالسيارات 

المكثفة في  تؤدي من وإلى المسجد النبوي بمشاركة جميع القطاعات واألجهزة التابعة لألمن العام في المنطقة بالمتاعبة
كل المواقع والميادين داخل المدينة المنورة ومحافظاتها الواقعة على خط سير الحجاج بما يضمن تقديم كل الخدمات 

  .انية لضيوف الرحمناألمنية واإلنس
وتقوم قوة أمن المسجد النبوي الشريف بمتابعة أمن وطمأنينة وراحة واستقرار زوار المسجد النبوي الشريف استكمااًل 

هـ من خالل تكثيف التواجد األمني وانتشار 4141لخطتها التشغيلية التي وضعتها في الموسم األول من حج هذا العام 
ع أنحاء المسجد النبوي والساحات المحيطة به إضافة إلى تسهيل وتنظيم عملية دخول ضباط وأفراد القوة في جمي

 وخروج المصلين من وإلى المسجد النبوي

وأوضح مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي أن الخطة التشغيلية للفرع 
التي تترجم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل  تأتي في إطار الخطة العامة لوزارة الحج

سعود وسمو ولي عهده األمين حفظهما اهلل وتهدف إلى االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت اهلل الحرام وزوار 
  .المسجد النبوي الشريف والحرص على توفيرها على مدار الساعة في جميع مواقع الخدمة

وقال البيجاوي إن خطة موسم الحج األول مرتبطة بشكل مباشر مع خطتها لموسم الحج الثاني فهناك عمليات استقبال 
  .وتفويج ومغادرة تتم على مدار الساعة هدفها تقديم الخدمات للحجاج منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم

إلى ذلك أنهت إدارة مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة خطة مغادرة الحجاج إلى بلدانهم بعد أداء 
مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي والتي ال تنفصل عن خطة القدوم من خالل تجهيزها منذ وقت مبكر لمواكبة العدد 

ًا إلى بلدانهم عبر مطار المدينة المنورة إلى مختلف العواصم والمدن في الكبير من الحجاج الذين يتوقع مغادرتهم جو
  .قارات العالم

  //يتبع. //
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وكثفت المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة جهودها لمواصلة خدماتها للحجاج في الفترة الموسمية الثانية بعد عودة 
  .ر وسهولةالحجاج من مكة المكرمة بعد أن من اهلل عليهم بأداء مناسكهم بيس

وفي هذا الجانب أوضح رئيس مجلس إدارة أدالء المدينة المنورة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة أن خطة المؤسسة 
حققت نجاحًا وهلل الحمد بكل المقاييس بفضل من اهلل خالل فترة ما قبل الحج في مراحل أداء وتنفيذ الخطة وعمليات 

مراكز االستقبال والمغادرة في كل من مركز حجاج البر ومركز حجاج الجو  مشيرًا إلى أن,االستقبال ومغادرة الحجاج 
والبحر ومطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومقر لجان المراقبة والمتابعة هيئت لخدمة ضيوف الرحمن زوار 

  .مدينة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

الحج في مرحلتها الثانية وفق الخطط الموضوعة ضمن شبكة التنسيق  وأفاد أن المؤسسة تقوم بتنفيذ الخطة العامة لوزارة

اإلجرائية والميدانية المتبعة والدائمة مع مختلف القطاعات الحكومية ذات العالقة لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام وزوار 

  .المسجد النبوي

بري أن مرور المدينة المنورة وبمتابعة من من جهته أكد مدير إدارة مرور المدينة المنورة العقيد محمد بن عجالن الشن

صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة 

المنورة أنهت خطتها التشغيلية باستقبال موسم الحج الثاني للوصول إلى تأمين كل ما من شأنه خدمة وراحة الحجاج 

ن والزوار بتكثيف القوى البشرية من ضباط وأفراد وآليات التخاذ كافة التدابير األمنية والمرورية على حد والمواطني

سواء والعمل على االستفادة القصوى من تلك اآلليات خاصة في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي والساحات 

 .إضافة إلى األسواق التجارية والمطاعم,تين ومسجد الميقات الملحقة به ومواقع الزيارات مثل مسجد قباء ومسجد القبل

بالمائة بمشاركة جميع الضباط واألفراد لتطبيق  477وأوضح الشنبري أن نسبة التكليف الميداني لرجال المرور يبلغ 

باألنظمة المروية  الخطة المرورية ولتأمين حركة السير واالطمئنان على االنسيابية وتنبيه قائدي المركبات إلى االلتزام

كما يقوم قسم السالمة المرورية بإدارة , خاصة تجاوز السرعة وعدم الوقوف المزدوج أو الوقوف في األماكن الممنوعة 

 .المرور بتوزيع النشرات والمطويات التوعوية والتعقيب على اللوحات اإلرشادية

خدمي للفترة الموسمية الثانية لحج هذا العام بالمساندة ويكثف المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة نشاطه ال

حيث تشهد صاالت الرحالت , في خدمة الحجاج القادمين والمغادرين عبر مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 

 الدولية كثافة في حركة الحجاج من جنسيات مختلفة بعد أن من اهلل عليهم أداء فريضة الحج وقضاء بعض األيام في

رحاب طيبة الطيبة للصالة في المسجد النبوي والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصاحبيه رضي اهلل عنهما 

 .وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات العاملة بالحج

لحجاج يتواصل وأوضح قائد المعسكر الكشفي بالمدينة المنورة صالح محمد صالح أن العمل بالمعسكر الكشفي لخدمة ا

, قائدًا كشفيًا  49بمتابعة مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة ناصر بن عبداهلل العبدالكريم مشرف عام المعسكر بمشاركة 

مشارك من الكشافة والجوالة الذين ينتشرون خالل فترات العمل اليومية لتقديم خدماتهم في المواقع  477إضافة إلى 

المركزية المحيطة بالمسجد النبوي ومسجد الميقات والمراكز الصحية من خالل إقامة المخصصة لهم في المنطقة 

انطالقة المعسكر منها دورة في المسح واإلرشاد ومجموعة دورات  سبقت البرامج اإلعدادية للمشاركين في المعسكر التي

  .في الدفاع المدني واإلسعافات األولية وفن التعامل مع اآلخرين

  //يتبع //
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طريق الهجرة  على طوال موسم الحج ل األحمر السعودي بالمدينة المنورةوفي السياق ذاته تتمركز فرق من هيئة الهال

 .طريق حيوي للحجاج السريع الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة حيث أنه

( 8كيلو )وأوضح المتحدث الرسمي بالهالل األحمر بالمدينة محمود خياط أن الفرق المرابطة في مركز نقطة التفتيش 

بتقديم الخدمات للحجاج داخل الحافالت التي تدخل للفرز  من المسعفين وطبيب ومدير للمركز يقومون تتكون من طاقم

كيلو  37في المركز وهناك فرقة دورها التجوال على الطريق حتى الحدود المكلفين بها إلى كبري النقيعة مسافة 

  .ويساندون في حالة وجود أي طارئ بمسجد الميقات

ة المرابطة بمركز الهجرة التي بدأت منذ منتصف شهر ذي القعدة الماضي وينتهي منتصف شهر محرم وأفاد أنه منذ بداي

جهز المركز بسيارتين إسعاف وباص لنقل المصابين في حال حدوث حوادث ال سمح اهلل مجهزة بجميع التجهيزات  القادم

بشكل ورديات بحيث يقف إسعاف  على الجسور بينما تنتشر اإلسعافات في أوقات الذروة,المطلوبة لإلسعافات األولية 

  .كيلو متر من موقع المركز لتكون الفرقة قريبة وقت الحاجة ألي طارئ 47بعد

 447فرع األمانة العامة للتوعية اإلسالمية بالحج والعمرة والزيارة بالمدينة المنورة من خالل موسم ما بعد الحج  ويوفر

والمعتمرين بالمدينة وتوعيتهم من خالل مواقع مراكز التوعية التي أعدتها في خدمة الحجاج  دعاة 174مترجمين و 

وكذلك قسم هيئة البقيع , األمانة وهي ميقات ذي الحليفة ومسجد القبلتين وثمان مراكز فرعية في ساحات المسجد النبوي 

ن والمغادرين وكذلك المراكز ومركز التوعية بمطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي لتوعية ضيوف الرحمن القادمي

في مدينة حجاج البر ومركز شهداء أحد ومركز حجاج الجو والبحر ومركز مسجد الخندق ومركز في محافظة خيبر 

  .إضافة إلى لجان لإلجابة على أسئلة الحجاج عن طريق الهاتف المجاني

لحج من خالل خطة تشغيلية ركزت على ويكفث فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة الجهود خالل موسم ما بعد ا

إضافة إلى القيام , الجوالت الميدانية على األسواق للتأكد من توفر المواد الغذائية باألسواق وااللتزام باألسعار المحددة 

بجوالت على األسواق لمكافحة الغش التجاري وجوالت أخرى على الفنادق والدور السكنية والشقق المفروشة للتأكد من 

  .توى النظافة وااللتزام بالتسعيرة المحددةمس

وتواصل إدارة التوجيه واإلرشاد بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة تنفيذ خطتها الموسمية من 

ة الخدمات خالل استقبال الحجاج القادمين للمدينة المنورة في الفترة الموسمية الثانية لموسم حج هذا العام بتوفير كاف

لضيوف الرحمن زوار مسجد نبيه صلى اهلل عليه وسلم بالترتيب لعدد من العلماء والمدرسين إللقاء الدروس اليومية 

وإرشاد الزوار إلى أداء عباداتهم بالطرق الشرعية السليمة وفق هدي المصطفى عليه الصالة والسالم واإلجابة عن 

قة من المسجد النبوي حسب جدول أعد لذلك حيث تم تعيين عدد من المدرسين أسئلتهم واستفساراتهم وذلك في أماكن متفر

باللغة االنجليزية واألوردية والبالتية والبشتو والفارسية والفرنسية للفترة الموسمية الثانية لحج هذا العام كما خصصت 

  .ترد عن طريقها هواتف على مداخل المسجد النبوي يجيب من خاللها عدد من المشايخ على األسئلة التي

وتستقبل مكتبة المسجد النبوي روادها وتسهل حصولهم على المعلومة من خالل الكتاب الورقي أو الرقمي باإلضافة إلى 

توزيع كتيبات مجانًا عن األدعية الشرعية وآداب الزيارة وكذلك الحال في المكتبة النسائية بقسمي النساء الشرقي 

لصوتية الجهد من خالل توزيع األقراص واألشرطة الصوتية التي تسجل عليها التالوات فيما تكثف المكتبة ا,والغربي 

بينما تقوم إدارة المصاحف بمتابعة أماكن المصاحف وترتيبها أمام , والخطب والدروس التي تلقى في المسجد النبوي 

ريم بعدة لغات مطبوعة في مجمع المصلين وتوفير ما يحتاجه المسجد النبوي من المصاحف وترجمات معاني القرآن الك

 .الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
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 سم وا 1744اكتوبر  40هـ الموافق  4141ذو الحجة  41المدينة المنورة 

ألف من ضيوف الرحمن الذين أدوا الفريضة هذا  377فترة ما بعد الحج الستقبال قرابة تتأهب المدينة المنورة خالل 

هـ, وأعدوا العدة لزيارة مدينة الرسول صلى اهلل عليه وسلم للصالة في المسجد النبوي والصالة فيه والسالم 4141العام

د الذي يضم بين جنباته أكثر من عشرة على رسول اهلل وعلى صاحبيه رضوان اهلل عليهما, فضال عن زيارة بقيع الغرق

آالف صحابي, وزيارة أبرز المعالم اإلسالمية في طيبة الطيبة مثل مسجد قباء والقبلتين والمساجد السبعة والجمعة وجبل 

  .أحد الذي جرت على سفحه ثاني أكبر معركة بين جنود اإلسالم وفلول الشرك

ء بالمدينة المنورة التي تعد واحدة من أبرز القطاعات التي نذرت نفسها وفي موازاة ذلك أكملت المؤسسة األهلية لإلدال

لخدمة ضيوف الرحمن التجهيزات كافة, لجميع مرافقها والمتمثلة في أربعة عشر مكتب خدمة ميدانية وعشرة مجالس 

ي وإداراتهما وقطاع وأربعة مراكز استقبال وأربعة مراكز إرشاد, باإلضافة إلى مقري المؤسسة الرئيسي والفرع

  .الستقبال الوفود

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لإلدالء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة أن عدد زوار 

حاجًا استطاعت المؤسسة من خالل جميع  077ر817المدينة المنورة من ضيوف الرحمن قد وصل قبل موسم الحج إلى 

اح مميزة في تقديم جميع الخدمات لهم إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة وإشراف من مرافقها وتحقيق معدالت نج

 .صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة

خدمات الميدانية تقوم بتكثيف مهامها الميدانية وأضاف أن اللجان الميدانية ومراكز الخدمات التابعة لإلدالء ومكاتب ال

الفتًا إلى أن مكتب , ونشر جميع طواقمها من قياديين ومرشدين ومنسقين بالميدان لتنفيذ خطتها التشغيلية بكل دقة ونجاح

حاالت فيما تابع مكتب الرعاية الصحية , حاجًا 8911إرشاد الحجاج التائهين بالمؤسسة قدم خدماته قبل موسم الحج لـ

  .حاجًا من خالل اإلخالء الطبي إلى المشاعر المقدسة 14الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة وتابع توديع 

عقدًا  3747وذكر أن عدد العقود المدخلة بنظام العقد االلكتروني والمعتمدة من قبل المؤسسة بلغ خالل الموسم األول 

جولة  4410كما رصد قطاع الطوارئ والسالمة من خالل , حاجًا 077733بينما بلغ عدد الحجاج المصدق لهم عقود 

حالة نقص بتجهيزات الدور, فيما أمنت المؤسسة النواقص لسبعة وأربعين  494مخالفة و 114على دور إسكان الحجاج 

  .حالة منها وخصمها من تأمين هذه الدور
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 ألف حاج في الموسم األول 577تقدم خدماتها لـ« األدالء»

 
 (المدينة المنورة)أيمن الصيدالني  

تابع صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة 
الحج بالمدينة أداء جميع القطاعات المعنية بخدمة الحجاج الكرام مع انتهاء الموسم األول لحج هذا العام موسم 

منورة إلى مكة المكرمة, وقد استنفرت ما قبل الحج واطمأن سموه على مغادرة آخر الحجاج من المدينة ال
ألف  077المؤسسة األهلية لألدالء في المدينة المنورة خالل الموسم األول جميع طاقاتها لخدمة أكثر من 

 .حاج وصلوا إلى المدينة المنورة وسجلت نجاحا في تنفيذ خطتها التشغيلية
ف بن أحمد حوالة, أن عدد الحجاج وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوس

حاجا منهم ( 908)ألفا و( 077)القادمين إلى المدينة المنورة خالل الموسم األول من حج هذا العام بلغ 
ألفا ( 013)حاجا وصلوا عبر مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي فيما تم توديع ( 473)ألفا و( 171)
حاجا ودعوا عن طريق المغادرة الميدانية من ( 089)آالف و( 073)حاجا إلى مكة المكرمة منهم ( 714)و

ودعوا إلى مكة المكرمة أمس, كما سيتم نقل ما ( 8138)خالل مكاتب الخدمة الميدانية والمتبقي في المدينة 
حاجا منومين بمستشفيات المدينة ممن تسمح حالتهم الصحية عبر اإلخالء الطبي, وقد قامت ( 40)يقارب 

ميدانية ومراكز الخدمات التابعة لألدالء ومكاتب الخدمات الميدانية بتكثيف مهامها الميدانية ونشر اللجان ال
جميع طواقمها من القياديين والمرشدين والمنسقين في الميدان لتنفذ خطتها التشغيلية بكل دقة ونجاح واضعين 

نحن »وأضاف الدكتور حوالة . نصب أعينهم شرف خدمة ضيوف الرحمن في ظل توجيهات القيادة الرشيدة
باألدالء نسعى إلى تطبيق التوصيات التي نتجت عن اللقاءات واالجتماعات وورش العمل الموضوعة 

بالتنسيق مع الجهات األخرى المشاركة بخدمة الحجاج وتحت إشراف فرع وزارة الحج في المدينة المنورة 
سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة وبمتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن 

المنورة رئيس لجنة الحج في المدينة, وبتوفيق اهلل أوال وأخيرا تحقق نجاح خطة األدالء للموسم األول من 
بتوجيه من ( ما بعد الحج)الثاني  , مشيرا إلى استعداد األدالء الستقبال الحجاج خالل الموسم«حج هذا العام

ألف حاج خالل الموسم الثاني فيما شكر الدكتور ( 777)در حجار حيث يتوقع استقبال وزير الحج الدكتور بن
حوالة جميع الجهات المشاركة بخدمات الحج, وأشاد بخطة الجهات األمنية التي كان لها الدور األكبر في 

دم خدماته نجاح المغادرة اآلمنة لضيوف الرحمن, كما بين أن مكتب إرشاد الحجاج التائهين في المؤسسة ق
حاجا فيما تابع مكتب الرعاية الصحية حاالت الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة وأنهى ( 8977)لـ

 .حاجا توفوا في المدينة المنورة( 38)إجراءات 
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 لم تسجل أي حالة وبائية حتى اآلن: صحة المدينة

 لمستشفى عرفات« اإلسعاف المركز»حاجا وحاجة بـ 31تصعيد 

 
 (المدينة المنورة)أيمن الصيدالني  

حاجا وحاجة من  14تمكنت قافلة طبية تابعة إلدارة الطوارئ واألزمات بصحة المدينة المنورة صباح أمس, من نقل 
نصار, الميقات ومركز أمراض وجراحة القلب في طريقهم إلى المرضى المنومين في مستشفيات الملك فهد, أحد, األ

مستشفى عرفات, ورافق القافلة خالل الرحلة كوادر طبية تمثلت في طبيب وممرض مع كافة المستلزمات الطبية 
 .الضرورية

ينة نجحت في وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبداهلل بن علي الطائفي, أن صحة المد
تنفيذ خطة تصعيد المرضى المنومين في مستشفيات المدينة ممن تسمح ظروفهم الصحية بأداء فريضة الحج إلى مستشفى 

سيارة إسعاف تابعة للوزارة باإلضافة إلى ثالثة إسعافات مساندة ومركبة خاصة بالتموين الطبي  14عرفات بواسطة 
مريضة من  47مريضا و 44مجهزة باألجهزة واألوكسجين تكفي لـ واإلعاشة وورشة متنقلة, إلى جانب سيارات

 .الحجاج
أكملت صحة المدينة اإلجراءات الخاصة بتفويج الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة إلى المشاعر »وأضاف 

ارة المرور وأمن الطرق, المقدسة في مكة المكرمة بالتنسيق مع فرع وزارة الحج بالمدينة والمؤسسة األهلية لألدالء وإد
 .«بإشراف سمو أمير منطقة المدينة المنورة ومتابعة وزير الصحة وانطلقت من أمام مسجد الميقات

لم تسجل صحة المدينة منذ مطلع ذي القعدة وحتى السابع من ذي الحجة, أي حاالت وبائية بين الحجاج البالغ »وقال 
حالة, منها  114ألف حاج, فيما تم تنويم  481ق الصحية بالمنطقة ألف حاج, حيث استقبلت المراف 977عددهم نحو 

عملية جراحية ما بين  111بوحدات العناية المركزة في مختلف مستشفيات المدينة, كما أجرت الطواقم الطبية  478
 .«قسطرة قلبية إلى جانب أربع عمليات جراحة قلب مفتوح 87كبرى وصغرى باإلضافة إلى إجراء 

أوضح مدير الطوارئ واألزمات في الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة الدكتور هاني فيض, أن ومن جهته, 
أبرز التجهيزات الحديثة التي استخدمتها صحة المدينة المنورة لموسم حج هذا العام إسعافات العناية المركزة المتنقلة التي 

دكتور عبداهلل الربيعة لهذه اإلسعافات الحديثة األسبوع تشرفت الشؤون الصحية في المنطقة بتدشين وزير الصحة ال
الماضي أثناء زيارته التفقدية للمدينة المنورة, وهي إسعافات عناية مركزة متنقلة تدخل للخدمة ألول مرة في المشاعر 

حد عناية المقدسة, وتحتوي على جميع األجهزة الطبية التي توجد في غرفة العنايات المركزة ويعتبر اإلسعاف الوا
مركزة متنقلة وتستخدم للحاالت الحرجة ألنها تحتوي على جهاز تنفس صناعي وجهاز لمراقبة المريض, وجهاز 

 .للصدمات الكهربائية وجميع ما بداخل اإلسعاف عبارة عن غرفة عناية مركزة متنقلة
ت, أن قسم التغذية بالمستشفى وفر من جهته, بين مدير مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد شحا

معمول )للحجاج المرضى المغادرين إلى مستشفى عرفات وجبات غذائية مغلفة تحت االشتراطات الصحية تحوي 
 تتناسب مع العوامل المناخية في المشاعر المقدسة( بالتمر, كروسان بالجبن, حليب, عصير معلب, ماء, ومنديل معقم
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 : لـ عكاظ مدير قطاع اإلسكان باألدالء

 ربع مليون حاج استفادوا من برنامج التفويج المسبق

 (المدينة المنورة)أيمن الصيدالني  

ن ربع مليون حاج من أكد مدير قطاع اإلسكان في المؤسسة األهلية لألدالء عصام دمياطي, استفادة أكثر م

رحلة طيران, وذلك من خالل إدخال  4777دولة في المدينة المنورة من برنامج التفويج المسبق عبر  07

 .بيانات الرحالت والعقود للحجا ج القادمين عبر مطار األمير محمد بن عبدا لعزيز الدولي

رحلة طيران دولية, منها  4777ن وأوضح دمياطي, أن عدد الرحالت التي سددت عقودها بلغ عددها أكثر م

رحلة طيران لحجاج الهند, وقال أسهم مستوى الخدمة المقدمة للحجاج في مراكز االستقبال في تقليص  177

مدة بقائهم وسرعة تفويجهم إلى مساكنهم, كما ساهم البرنامج في التجهيز واإلعداد الستقبال الرحالت قبل 

 .بإصدار بيانات االستقبال وطباعة البطائق اآللية وصولهم وإنهاء جميع اإلجراءات الخاصة

تصدرت كل من تركيا, إندونيسيا, الهند, إيران, ومصر, أعداد مكاتب شؤون الحجاج التي »وأضاف, 

التزمت بتسديد الرحالت بشكل يومي وقبل وصول الحجاج, فيما استفادت الهند من تطبيق البرنامج وكان لها 

ألف حاج يليها حجاج إندونيسيا  34لمذكورة حيث بلغ عدد حجاجها أكثر من النصيب األكبر بين الدول ا

ألف حاج, باإلضافة إلى حجاج تركيا الذين سجلوا  44ألف حاج ثم حجاج إيران بأكثر من  43بأكثر من 

, الفتا إلى أن قطاع اإلسكان ينفذ هذا البرنامج «ألف حاج 47ألف حاج وأخيرا حجاج مصر بـ  11أكثر من 

ابعة لحظية لشاشات تسديد الرحالت للتأكد من تفاعل مكاتب شؤون الحجاج والشركات السياحية من خالل بمت

مجموعة من الشباب السعوديين الذين يتابعون إدخاالت البيانات على مدار الساعة والتأكد من تسديدها 

ث رسائل نصية تذكيرية إلكترونيا لضمان تحقيق مؤشرات أداء مرتفعة, كما يعتمد هذا البرنامج على بع

للهواتف التابعة لمكاتب شؤون الحجاج ومنظمي الشركات السياحية المسجلة في قاعدة البيانات فور إبرام 

 .ساعة 19العقود النظامية وقبل تاريخ بدء العقود بـ 

 17زيادة في المائة تقريبا ب 07وختم بالقول, حقق البرنامج هذا العام نسبة مرتفعة عن العام الماضي بلغت 

في المائة عن العام الماضي, وهذه النتيجة مرضية وتتناسب مع الخطط واألهداف الموضوعة للمؤسسة 

 .األهلية لألدالء لتحسين إجراءات تفويج الحجاج
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 تكثيف اإلستعدادات لتوفير أقصى درجات الراحة لهم

 المدينة المنورة تستقبل طالئع الحجاج المتعجلين مساء

 
 (المدينة المنورة)واس 

م تستقبل المدينة المنورة بدءًا من مساء اليوم طالئع وفود ضيوف الرحمن السيما المتعجلين منهم الذين من اهلل تعالى عليه

بأداء الفريضة, وذلك لزيارة المسجد النبوي والصالة فيه والتشرف بالسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعلى 

 19الـ   صاحبيه رضوان اهلل عليهما, فيما يتوقع أن يصل عشرات اآلالف من حجاج بيت اهلل إلى طيبة الطيبة خالل

 .ساعة المقبلة

السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وبتوجيه ومتابعة شخصية من صاحب 

هـ جهودها واستعداداتها في 4141رئيس لجنة الحج في المنطقة كثفت جميع الجهات والقطاعات العاملة بحج هذا العام 

ية من خالل موقع سكن الحجاج وفق مختلف مراكز االستقبال والمغادرة والمكاتب الميدانية للعمل بخطة المغادرة النهائ

اآلليات المتبعة لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام زوار مسجد نبيه المصطفى عليه أفضل الصالة والسالم, وذلك من خالل 

تدعيم الفرق الميدانية بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة في محطة حجاج الجو والبحر في الهجرة ومتابعة أعمال مكاتب 

ميدانية واستمرار لجان المراقبة والمتابعة ميدانيًا وإداريًا ألداء مهامها لالرتقاء بمستوى أداء اللجان وصواًل الخدمة ال

لألهداف المرجوة وبما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق كل ما من شأنه توفير أقصى درجات 

 .النبوي الشريفالراحة لحجاج بيت اهلل الحرام قاصدي المسجد 

وفي هذا الجانب تكثف شرطة منطقة المدينة المنورة الدوريات األمنية ورجال األمن بالوجود الدائم في مواقع تجمعات 

الحجاج وخاصة في المنطقة المركزية, باإلضافة إلى تأمين المعدات واآلليات واألجهزة الحديثة التي من شأنها تحقيق 

حجاج والزوار وتجهيز المواقف الخاصة بالسيارات وتنظيم الطرق والشوارع التي تؤدي األمن واألمان للمواطنين وال

من وإلى المسجد النبوي بمشاركة جميع القطاعات واألجهزة التابعة لألمن العام في المنطقة بالمتاعبة المكثفة في كل 

حجاج بما يضمن تقديم كل الخدمات األمنية المواقع والميادين داخل المدينة المنورة ومحافظاتها الواقعة على خط سير ال

 .واإلنسانية لضيوف الرحمن

 ..... يتبع 
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وتقوم قوة أمن المسجد النبوي الشريف بمتابعة أمن وطمأنينة وراحة واستقرار زوار المسجد النبوي الشريف استكمااًل 

واجد األمني وانتشار هـ من خالل تكثيف الت4141لخطتها التشغيلية التي وضعتها في الموسم األول من حج هذا العام 

ضباط وأفراد القوة في جميع أنحاء المسجد النبوي والساحات المحيطة به إضافة إلى تسهيل وتنظيم عملية دخول 

 .وخروج المصلين من وإلى المسجد النبوي

ة للفرع وأوضح مدير عام فرع وزارة الحج في منطقة المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي أن الخطة التشغيلي

تأتي في إطار الخطة العامة لوزارة الحج التي تترجم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 

وسمو ولي عهده األمين حفظهما اهلل وتهدف إلى االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت اهلل الحرام وزوار 

 .على مدار الساعة في جميع مواقع الخدمة المسجد النبوي الشريف والحرص على توفيرها

وقال إن خطة موسم الحج األول مرتبطة بشكل مباشر مع خطتها لموسم الحج الثاني فهناك عمليات استقبال وتفويج 

 .ومغادرة تتم على مدار الساعة هدفها تقديم الخدمات للحجاج منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم

محمد بن عبدالعزيز الدولي خطة مغادرة الحجاج إلى بلدانهم بعد أداء مناسك الحج إلى ذلك أنهت إدارة مطار األمير 

وزيارة المسجد النبوي والتي ال تنفصل عن خطة القدوم من خالل تجهيزها منذ وقت مبكر لمواكبة العدد الكبير من 

 .ف العواصم والمدن في قارات العالمالحجاج الذين يتوقع مغادرتهم جوًا إلى بلدانهم عبر مطار المدينة المنورة إلى مختل

وكثفت المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة جهودها لمواصلة خدماتها للحجاج في الفترة الموسمية الثانية بعد عودة 

 .الحجاج من مكة المكرمة بعد أن من اهلل عليهم بأداء مناسكهم بيسر وسهولة

ء المدينة المنورة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة أن خطة المؤسسة وفي هذا الجانب أوضح رئيس مجلس إدارة أدال

حققت نجاحًا وهلل الحمد بكل المقاييس بفضل من اهلل خالل فترة ما قبل الحج في مراحل أداء وتنفيذ الخطة وعمليات 

ومركز حجاج الجو  مشيرًا إلى أن مراكز االستقبال والمغادرة في كل من مركز حجاج البر,االستقبال ومغادرة الحجاج 

والبحر ومطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومقر لجان المراقبة والمتابعة هيئت لخدمة ضيوف الرحمن زوار 

 .مدينة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

التنسيق وأفاد أن المؤسسة تقوم بتنفيذ الخطة العامة لوزارة الحج في مرحلتها الثانية وفق الخطط الموضوعة ضمن شبكة 

اإلجرائية والميدانية المتبعة والدائمة مع مختلف القطاعات الحكومية ذات العالقة لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام وزوار 

 .المسجد النبوي

من جهته أكد مدير إدارة مرور المدينة المنورة العقيد محمد بن عجالن الشنبري أن مرور المدينة المنورة وبمتابعة من 

لكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة صاحب السمو الم

المنورة أنهت خطتها التشغيلية باستقبال موسم الحج الثاني للوصول إلى تأمين كل ما من شأنه خدمة وراحة الحجاج 

تخاذ كافة التدابير األمنية والمرورية على حد والمواطنين والزوار بتكثيف القوى البشرية من ضباط وأفراد وآليات ال

سواء والعمل على االستفادة القصوى من تلك اآلليات خاصة في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي والساحات 

 .إضافة إلى األسواق التجارية والمطاعم,الملحقة به ومواقع الزيارات مثل مسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد الميقات 

بالمائة بمشاركة جميع الضباط واألفراد لتطبيق  477وأوضح الشنبري أن نسبة التكليف الميداني لرجال المرور يبلغ 

الخطة المرورية ولتأمين حركة السير واالطمئنان على االنسيابية وتنبيه قائدي المركبات إلى االلتزام باألنظمة المروية 

 ,أو الوقوف في األماكن الممنوعة  خاصة تجاوز السرعة وعدم الوقوف المزدوج

 ..يتبع     
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 .كما يقوم قسم السالمة المرورية بإدارة المرور بتوزيع النشرات والمطويات التوعوية والتعقيب على اللوحات اإلرشادية 

ويكثف المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة نشاطه الخدمي للفترة الموسمية الثانية لحج هذا العام بالمساندة 

حيث تشهد صاالت الرحالت , ي خدمة الحجاج القادمين والمغادرين عبر مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ف

الدولية كثافة في حركة الحجاج من جنسيات مختلفة بعد أن من اهلل عليهم أداء فريضة الحج وقضاء بعض األيام في 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصاحبيه رضي اهلل عنهما رحاب طيبة الطيبة للصالة في المسجد النبوي والسالم على 

 .وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات العاملة بالحج

ويكفث فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة الجهود خالل موسم ما بعد الحج من خالل خطة تشغيلية ركزت على 

إضافة إلى القيام , ئية باألسواق وااللتزام باألسعار المحددة الجوالت الميدانية على األسواق للتأكد من توفر المواد الغذا

بجوالت على األسواق لمكافحة الغش التجاري وجوالت أخرى على الفنادق والدور السكنية والشقق المفروشة للتأكد من 

 .مستوى النظافة وااللتزام بالتسعيرة المحددة

مة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة تنفيذ خطتها الموسمية من وتواصل إدارة التوجيه واإلرشاد بوكالة الرئاسة العا

خالل استقبال الحجاج القادمين للمدينة المنورة في الفترة الموسمية الثانية لموسم حج هذا العام بتوفير كافة الخدمات 

إللقاء الدروس اليومية  لضيوف الرحمن زوار مسجد نبيه صلى اهلل عليه وسلم بالترتيب لعدد من العلماء والمدرسين

وإرشاد الزوار إلى أداء عباداتهم بالطرق الشرعية السليمة وفق هدي المصطفى عليه الصالة والسالم واإلجابة عن 

أسئلتهم واستفساراتهم وذلك في أماكن متفرقة من المسجد النبوي حسب جدول أعد لذلك حيث تم تعيين عدد من المدرسين 

دية والبالتية والبشتو والفارسية والفرنسية للفترة الموسمية الثانية لحج هذا العام كما خصصت باللغة االنجليزية واألور

 .هواتف على مداخل المسجد النبوي يجيب من خاللها عدد من المشايخ على األسئلة التي ترد عن طريقها

الورقي أو الرقمي باإلضافة إلى  وتستقبل مكتبة المسجد النبوي روادها وتسهل حصولهم على المعلومة من خالل الكتاب

توزيع كتيبات مجانًا عن األدعية الشرعية وآداب الزيارة وكذلك الحال في المكتبة النسائية بقسمي النساء الشرقي 

فيما تكثف المكتبة الصوتية الجهد من خالل توزيع األقراص واألشرطة الصوتية التي تسجل عليها التالوات ,والغربي 

بينما تقوم إدارة المصاحف بمتابعة أماكن المصاحف وترتيبها أمام , التي تلقى في المسجد النبوي والخطب والدروس 

المصلين وتوفير ما يحتاجه المسجد النبوي من المصاحف وترجمات معاني القرآن الكريم بعدة لغات مطبوعة في مجمع 

 .الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة
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ألف حاج أتموا مناسك حجهم 066المدينة المنورة تتأهب الستقبال   
 

 المدينة المنورة -واس 

 71/76/3672الخميس 

 
هـ، 7121لرحمن الذين أدوا الفريضة هذا العامألف من ضيوف ا 066تتأهب المدينة المنورة خالل فترة ما بعد الحج الستقبال قرابة 

وأعدوا العدة لزيارة مدينة الرسول صلى اهلل عليه وسلم للصالة في المسجد النبوي والصالة فيه والسالم على رسول اهلل وعلى 

يارة أبرز المعالم صاحبيه رضوان اهلل عليهما، فضال عن زيارة بقيع الغرقد الذي يضم بين جنباته أكثر من عشرة آالف صحابي، وز

اإلسالمية في طيبة الطيبة مثل مسجد قباء والقبلتين والمساجد السبعة والجمعة وجبل أحد الذي جرت على سفحه ثاني أكبر معركة بين 

 . جنود اإلسالم وفلول الشرك

ات التي نذرت نفسها لخدمة ضيوف وفي موازاة ذلك أكملت المؤسسة األهلية لإلدالء بالمدينة المنورة التي تعد واحدة من أبرز القطاع

الرحمن التجهيزات كافة، لجميع مرافقها والمتمثلة في أربعة عشر مكتب خدمة ميدانية وعشرة مجالس وقطاع وأربعة مراكز استقبال 

 . وأربعة مراكز إرشاد، باإلضافة إلى مقري المؤسسة الرئيسي والفرعي وإداراتهما الستقبال الوفود

ارة المؤسسة األهلية لإلدالء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة أن عدد زوار المدينة المنورة وأوضح رئيس مجلس إد

حاجًا استطاعت المؤسسة من خالل جميع مرافقها وتحقيق معدالت  177ر036من ضيوف الرحمن قد وصل قبل موسم الحج إلى 

ت القيادة الرشيدة وبمتابعة وإشراف من صاحب السمو الملكي األمير فيصل نجاح مميزة في تقديم جميع الخدمات لهم إنفاذا لتوجيها

 .بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة

جميع  وأضاف أن اللجان الميدانية ومراكز الخدمات التابعة لإلدالء ومكاتب الخدمات الميدانية تقوم بتكثيف مهامها الميدانية ونشر

الفتًا إلى أن مكتب إرشاد الحجاج التائهين ، طواقمها من قياديين ومرشدين ومنسقين بالميدان لتنفيذ خطتها التشغيلية بكل دقة ونجاح

فيما تابع مكتب الرعاية الصحية حاالت الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة ، حاجًا 0413بالمؤسسة قدم خدماته قبل موسم الحج لـ

 . حاجًا من خالل اإلخالء الطبي إلى المشاعر المقدسة 32يع وتابع تود

عقدًا بينما بلغ عدد  0726وذكر أن عدد العقود المدخلة بنظام العقد االلكتروني والمعتمدة من قبل المؤسسة بلغ خالل الموسم األول 

جولة على دور إسكان الحجاج  7211كما رصد قطاع الطوارئ والسالمة من خالل ، حاجًا 177700الحجاج المصدق لهم عقود 

حالة نقص بتجهيزات الدور، فيما أمنت المؤسسة النواقص لسبعة وأربعين حالة منها وخصمها من تأمين هذه  742مخالفة و 317

 . الدور
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ألف حاج بعد أداء الفريضة 066المدينة المنورة تستقبل   

ألف من ضيوف الرحمن الذين أدوا  066تتأهب المدينة المنورة خالل فترة ما بعد الحج الستقبال قرابة 

الفريضة هذا العام، وأعدوا العدة للصالة في المسجد النبوي والسالم على رسول اهلل وعلى صاحبيه 

عشرة آالف صحابي،  رضوان اهلل عليهما، فضاًل عن زيارة بقيع الغرقد الذي يضم بين جنباته أكثر من

 .وزيارة أبرز المعالم اإلسالمية مثل مسجد قباء والقبلتين والمساجد السبعة والجمعة وجبل أحد

وأكملت المؤسسة األهلية لألدالء في المدينة المنورة التجهيزات كافة، لجميع مرافقها الستقبال الحجاج؛ 

زوار المدينة من الحجاج وصل قبل  حيث أوضح رئيس مجلس اإلدارة الدكتور يوسف حوالة، أن عدد

حاجًا، استطاعت المؤسسة تحقيق معدالت نجاح مميزة في تقديم جميع  577 026موسم الحج إلى 

 .الخدمات لهم

وذكر أن عدد العقود المدخلة بنظام العقد اإللكتروني المعتمدة من قبل المؤسسة بلغ خالل الموسم األول 

حاجًا، كما رصد قطاع الطوارئ  577700المصدق لهم عقود  عقدًا، بينما بلغ عدد الحجاج 0756

حالة نقص في تجهيزات  785مخالفة و 237جولة على دور إسكان الحجاج،  7535والسالمة من خالل 

 .حالة منها وخصمها من تأمين هذه الدور 35الدور، فيما أَمنت المؤسسة النواقص لـ 
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ج خالل الموسم الثانيألف حا 066المدينة المنورة تستعد الستقبال   

  
 متابعة ميدانية للحجاج

 خالد الزايدي -المدينة المنورة 

أكملت المؤسسة األهلية لألدالء كافة التجهيزات لجميع مرافقها والمتمثلة في أربعة عشر مكتب خدمة ميدانية وعشرة     
مجالس وقطاع وأربعة مراكز استقبال وأربعة مراكز إرشاد فضاًل عن مقري المؤسسة الرئيسي والفرعي وإداراتهما 

وأوضح ( موسم ما بعد الحج)نة خالل الموسم الثاني من حج هذا العام الف حاج يتوقع وصولهم للمدي 377الستقبال قرابة 
رئيس األدالء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة أنه بمتابعة صاحب السمو الملكي االمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير 

لت المؤسسة جاهزيتها الستقبال منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة وتوجيه وزير الحج الدكتور بندر حجار أكم
الف حاج بتوقع وصولهم للمدينة المنورة خالل موسم ما بعد الحج بنقصان عن موسم ما قبل الحج بلغ ( 377)قرابة 

حاجًا استطاعت المؤسسة من خالل جميع  077817حاجًا حيث كان عدد الحجاج في موسم ما قبل الحج ( 477817)
زة تمثلت باستقبال وخدمة وتوديع ضيوف الرحمن الذين زاروا المدينة المنورة خالل مرافقها تحقيق معدالت نجاح ممي

وقد قامت اللجان الميدانية ومراكز الخدمات التابعة لالدالء ومكاتب الخدمات الميدانية ( موسم ما قبل الحج)الموسم األول 
منسقين بالميدان لتنفذ خطتها التشغيلية بكل دقة بتكثيف مهامها الميدانية ونشر جميع طواقمها من قياديين والمرشدين وال
حاجًا فيما تابع مكتب الرعاية الصحية ( 8911)ونجاح كما بين أن مكتب ارشاد الحجاج التائهين بالمؤسسة قدم خدماته ل

حاجًا من ( 14)حاجًا توفوا بالمدينة المنورة وتابع توديع ( 07)حاالت الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة وأنهى إجراءات 
خالل االخالء الطبي إلى المشاعر المقدسة وقد بلغ عدد العقود المدخلة بنظام العقد االلكتروني والمعتمدة من قبل المؤسسة 

حاجًا فيما رصد قطاع الطوارئ ( 077733)عقدًا وبلغ عدد الحجاج المصدق لهم عقود( 3747)خالل الموسم األول 
حالة نقص بتجهيزات الدور قامت ( 494)مخالفة و( 114)ى دور إسكان الحجاج جولة عل( 4410)والسالمة من خالل 

 .المؤسسة بتأمين النواقص لسبعة وأربعين حالة منها وخصمها من تأمين هذه الدور
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 حاجًا باإلخالء الطبي إلى مكة المكرمة 31تصعيد 

  

 سالم األحمدي ، خالد الزايدي -المدينة المنورة 

تابع صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج في     

 30مريضا منوما في مستشفيات طيبة الطيبة إلى مكة المكرم باإلخالء الطبي على متن حاجا  31المدينة المنورة تصعيد 

إسعافًا تتبع لوزارة الصحة مصحوبة بمركبات للمساندة وانطلقت القافلة الطبية من امام مسجد الميقات وهي نقطة تجمع 

الصحية بالمنطقة الدكتور عبداهلل علي  مركبات االخالء من مختلف مستشفيات المدينة وكان في وداعهم مدير عام الشؤون

الطائفي وعدد من مسؤولي المديرية باالضافة للمهندس سمير كردي عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء ورئيس 

مكتب الرعاية الصحية بالمؤسسة عالء بري فيما نظمت الجهات األمنية بالمدينة سير القافلة الطبية إلى أن سلمتها لقوات 

عن عظيم شكرهم وجزيل امتنانهم ( بعثات الحج)الطرق هذا وقد عبر ذوو المرضى ومسؤولو مكاتب شؤون الحجاج أمن 

على ما تبذله من جهود جبارة لراحة ضيوف  –حفظه اهلل  –لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 

فرت لهم ما يمكنهم من أداء مناسكهم مراعين شعور هؤالء الرحمن هذه الجهود التي ال تستثني أحدًا حتى المرضى و

 .الحجاج لو أقعدهم المرض عن أداء المناسك
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ألف حاج في الموسم الثاني 777توقعات باستقبال   

القطاعات الحكومية واألهلية تعلن نجاح الموسم األول .. بمتابعة أمير المدينة المنورة
 للحج

  

 مغادرة الحجاج

زايديخالد ال -المدينة المنورة   

تابع صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج     
 .(موسم ما قبل الحج)بالمدينة أداء جميع القطاعات المعنية بخدمة الحجاج مع انتهاء الموسم األول لحج هذا العام 

واطمأن سموه على مغادرة آخر الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وقد استنفرت المؤسسة األهلية لألدالء 
ألف حاج وصلوا للمدينة المنورة وسجلت نجاحًا في تنفيذ ( 077)خالل الموسم األول جميع طاقاتها لخدمة أكثر من 

 .خطتها التشغيلية
بن أحمد حوالة, أن عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة خالل الموسم األول من  وأوضح رئيس األدالء الدكتور يوسف

حاجًا وصلوا عن طريق مطار االمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ( 171473)حاجًا منهم ( 077908)حج هذا العام بلغ 
ق المغادرة الميدانية من خالل حاجًا ودعوا عن طري( 073089)حاجًا الى مكة المكرمة منهم ( 013714)فيما تم توديع 

حاجًا منومًا بمستشفيات ( 40)سيودعون إلى مكة اليوم كما سيتم نقل ( 8138)مكاتب الخدمة الميدانية والمتبقي بالمدينة 
 المدينة ممن تسمح حالتهم الصحية عبر اإلخالء الطبي, 

 ..يتبع 
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خدمات الميدانية بتكثيف مهامها الميدانية ونشر وقد قامت اللجان الميدانية ومراكز الخدمات التابعة لألدالء ومكاتب ال
جميع طواقمها من القياديين والمرشدين والمنسقين بالميدان لتنفذ خطتها التشغيلية بكل دقة ونجاح واضعين نصب أعينهم 

وأضاف الدكتور حوالة أن األدالء يسعون إلى تطبيق . شرف خدمة ضيوف الرحمن في ظل توجيهات القيادة الرشيدة
وصيات التي نتجت عن اللقاءات واالجتماعات وورش العمل الموضوعة بالتنسيق مع الجهات األخرى المشاركة الت

بخدمة الحجاج وتحت إشراف فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة وبمتابعة شخصية من سمو أمير المنطقة, وبتوفيق اهلل 
بتوجيه من ( ما بعد الحج)تقبال الحجاج خالل الموسم الثاني تحقق نجاح الخطة للموسم األول مشيرًا الستعداد األدالء الس

ألف حاج خالل الموسم الثاني فيما شكر الدكتور حوالة جميع ( 777)وزير الحج الدكتور بندر حجار حيث يتوقع استقبال 
درة اآلمنة الجهات المشاركة بخدمات الحج وأشاد بخطة الجهات األمنية التي كان لها الدور األكبر في نجاح المغا

حجاج فيما تابع مكتب ( 8977)لضيوف الرحمن, كما بين أن مكتب إرشاد الحجاج التائهين بالمؤسسة قدم خدماته ل
حاجا توفوا بالمدينة وقد بلغ عدد ( 38)الرعاية الصحية حاالت الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة وأنهى إجراءات 

عقدًا وبلغ عدد الحجاج المصدق لهم ( 3747)المعتمدة من قبل المؤسسة العقود المدخلة بنظام العقد االلكتروني و
( 114)جولة على دور إسكان الحجاج ( 4410)حاجًا فيما رصد قطاع الطوارئ والسالمة من خالل ( 077733)عقودًا

مها من حالة نقص بتجهيزات الدور قامت المؤسسة بتأمين النواقص لسبعة وأربعين حالة منها وخص( 494)مخالفة و
 .تأمين هذه الدور

 
 حفاوة في استقبال وموادعة ضيوف الرحمن

 

 

 

 
 



 
 

 
22 

 
 

  باألرقام الموثقة

  األدالء تعلن نجاح خطتها للموسم األول من حج هذا العام
 

 :مروان قصاص -المدينة المنورة 

تابع صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة أداء 

واطمأن سموه على ( موسم ما قبل الحج)القطاعات المعنية بخدمة الحجاج الكرام مع انتهاء الموسم األول لحج هذا العام  جميع

 .مغادرة آخر الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة

الموسم األول لخدمة أكثر من وتفاعلت المؤسسة األهلية لالدالء بالمدينة المنورة مع هذه الجهود واستنفرت كافة إمكاناتها خالل 

ألف حاج وصلوا للمدينة المنورة وسَجلت نجاًحا في تنفيذ خطتها التشغيلية ويقول الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رئيس ( 577)

إن عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة خالل الموسم األول من حج هذا العام بلغ : مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء

حاًجا وصلوا عن طريق مطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي فيما ( 570)ألًفا و( 372)حاًجا منهم ( 850)ألًفا و( 577)

حاًجا ودعوا عن طريق المغادرة الميدانية ( 508)آالف و( 560)حاًجا إلى مكة المكرمة منهـم ( 737)الًفا و( 530)َتَم توديع 

حاًجا منوًما بمستشفيات المدينة ممن تسمح حالتهم الصحَية عبر اإلخالء ( 55)، كما سيتم نقل من خالل مكاتب الخدمة الميدانية

 الّطبي، 

 ...يتبع 
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وقد قامت اللجان الميدانية ومراكز الخدمات التابعه لالدالء ومكاتب الخدمات الميدانية بتكثيف مهامها الميدانية ونشر جميع 

دان لتنفذ خطتها التشغيلية تحت إشراف فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة طواقمها من قياديين والمرشدين والمنسقين بالمي

وبمتابعة شخصَية من صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة 

مشيًرا الستعداد األدالء الستقبال الحجاج  وبتوفيق اهلل أواًل وأخيًرا تحقق نجاح خطة األدالء للموسم األول من حج هذا العام،

ألف حاج ( 776)بتوجيه من معالى وزير الحج الدكتور بندر حجار حيث ُيتوَقع استقبال ( ما بعد الحج)خالل الموسم الثاني 

التي كان لها خالل الموسم الثاني فيما شكر الدكتور حوالة جميع الجهات المشاركة بخدمات الحج وأشاد بخطة الجهات األمنَية 

 .الدور األكبر في نجاح المغادرة اآلمنة لضيوف الرحمن

حجاج فيما تابع مكتب الِرعاية الصحَية حاالت ( 0867)كما بّين أن مكتب إرشاد الحجاج التائهين بالمؤسسة قدم خدماته لـ

رة وقد بلغ عدد العقود المدخلة بنظام حاًجا توفوا بالمدينة المنو( 00)الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة وانهى إجراءات 

عقًدا وبلغ عدد الحجاج المصدق لهم عقود ( 0756)هـ 7355-72-0العقد اإللكتروني والمعتمدة من قبل المؤسسة حَتى تاريخ 

مخالفة ( 237)جولة على دور إسكان الحجاج ( 7535)حاًجا فيما رصد قطاع الطوارئ والَسالمة من خالل ( 577700)

 .حالة نقص بتجهيزات الدور قامت المؤسسة بتأمين النواقص لسبعة وأربعين حالة منها وخصمها من تأمين هذه الدور( 785)و
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جمليون حا 4.1استقبلت وودعت " األدالء"

 

:  

 

.
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 أدالء المدينة المنورة تسجل نجاحًا في خطتها للموسم األول من حج هذا العام

 

فيما , سجلت المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة نجاحًا في تنفيذ خطتها التشغيلية لموسم ما قبل حج هذا العام 
وذلك بتوجيه ومتابعة ,  أعدت العدة منذ اآلن لتنفيذ المرحلة الثانية من تلك الخطة بعد أداء حجاج بيت اهلل مناسك حجهم

ر فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج مباشرة من صاحب السمو الملكي األمي
 .بالمنطقة حيث يطمئن سموه على تفويج الحجاج من وإلى المدينة المنورة ومكة المكرمة

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة أن عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة خالل 
حاجًا وصلوا عن طريق ( 473)الفا و ( 171)حاجًا منهم ( 908) ألفا و (  077) م األول من حج هذا العام بلغ الموس

( 073)حاجًا الى مكة المكرمة منهم ( 714)الفًا و ( 013)فيما تم توديع , مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 
في حين تبقى بالمدينة , دانية من خالل مكاتب الخدمة الميدانية حاجًا تم توديعهم عن طريق المغادرة المي( 089)آالف و

   .إلى مكة هذا اليوم بمشيئة اهلل تعالى حاجا سيغادرونها ( 8138) 
ومشيدًا بخطة الجهات ,وقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء شكره لجميع الجهات المشاركة بخدمات الحج 

  .األكبر في نجاح المغادرة اآلمنة لضيوف الرحمناألمنية التي كان لها الدور 
حجاج فيما تابع مكتب الرعاية الصحية حاالت ( 8977)وأبان أن مكتب إرشاد الحجاج التائهين بالمؤسسة قدم خدماته لـ 

  .الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة
بلغ  هـ 3/41/4144قبل المؤسسة حتى تاريخ العقود المدخلة بنظام العقد االلكتروني المعتمدة من  وخلص إلى أن عدد 

حاجًا فيما رصد قطاع الطوارئ والسالمة من خالل ( 077733)عقدًا و بلغ عدد الحجاج المصدق لهم عقود ( 3747)
حالة نقص بتجهيزات الدور قامت المؤسسة بتأمين ( 494)مخالفة و ( 114)جولة على دور إسكان الحجاج ( 4410)

  .ين حالة منها وخصمها من تأمين هذه الدورالنواقص لسبعة وأربع
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 أدالء المدينة تواصل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن في الموسم الثاني للحج 
 

أكملت المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة جميع التجهيزات لمرافقها المتمثلة في أربعة عشر مكتب خدمة ميدانية 
لس وقطاع وأربعة مراكز استقبال وأربعة مراكز إرشاد فضاًل عن مقري المؤسسة الرئيسي والفرعي وعشرة مجا

موسم ما ) ألف حاج يتوقع وصولهم للمدينة خالل الموسم الثاني من حج هذا العام  377وإداراتهما وذلك الستقبال قرابة
  (.بعد الحج

مدينة المنورة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة أن المؤسسة وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بال
قرابة ستمائة ألف حاج يتوقع وصولهم للمدينة المنورة خالل موسم ما بعد الحج بنقصان عن موسم  ستستقبل بمشيئة اهلل

 .حاجًا/  077ر817حاجًا حيث كان عدد الحجاج في موسم ما قبل الحج /  477ر777/  بحوالي  ما قبل الحج
ت إلى أن المؤسسة استطاعت من خالل جميع مرافقها تحقيق معدالت نجاح مميزة تمثلت باستقبال وخدمة وتوديع ولف

وذلك بتوفيق اهلل ( موسم ما قبل الحج)ضيوف الرحمن الذين زاروا المدينة المنورة خالل الموسم األول 
مير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أ بمتابعة ثم

 .بالمدينة المنورة الذي يقف شخصيا خلف كل الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات العاملة بالحج في المنطقة
وأضاف أن اللجان الميدانية ومراكز الخدمات التابعة لألدالء ومكاتب الخدمات الميدانية تقوم بتكثيف مهامها الميدانية 

 .جميع طواقمها من قياديين ومرشدين ومنسقين بالميدان لتنفيذ خطتها التشغيلية بكل دقة ونجاحونشر 
حاًجا فيما تابع مكتب الرعاية الصحية /  8911/ وبين حوالة أن مكتب إرشاد الحجاج التائهين بالمؤسسة قدم خدماته لـ 

/  14/حاًجا توفوا بالمدينة المنورة وتابع توديع /  07/ حاالت الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة وأنهى إجراءات 
بلغ عدد العقود المدخلة بنظام العقد اإللكتروني والمعتمدة من  فيما, حاجًا من خالل اإلخالء الطبي إلى المشاعر المقدسة 

حاجًا كما  / 077733/ عقدًا بينما بلغ عدد الحجاج المصدق لهم عقود /  3747/ قبل المؤسسة خالل الموسم األول 
حالة /  494/ مخالفة و/  114/ جولة على دور إسكان الحجاج /  4410/ رصد قطاع الطوارئ والسالمة من خالل 

 .نقص بتجهيزات الدور قامت المؤسسة بتأمين النواقص لسبعة وأربعين حالة منها وخصمها من تأمين هذه الدور
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 منورة تواصل خدماتها لمرحلة ما بعد الحجالقطاعات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن بالمدينة ال

طالئع وفود ضيوف الرحمن السيما المتعجلين منهم الذين من اهلل تعالى عليهم  اليوم تستقبل المدينة المنورة بدءًا من مساء
والصالة فيه والتشرف بالسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعلى وذلك لزيارة المسجد النبوي  بأداء الفريضة 

ساعة  19الـ  فيما يتوقع أن يصل عشرات اآلالف من حجاج بيت اهلل إلى طيبة الطيبة خالل  صاحبيه رضوان اهلل عليهما
  .القادمة

زيز أمير منطقة المدينة المنورة وبتوجيه ومتابعة شخصية من صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالع
هـ جهودها واستعداداتها في 4141كثفت جميع الجهات والقطاعات العاملة بحج هذا العام  رئيس لجنة الحج بالمنطقة

مختلف مراكز االستقبال والمغادرة والمكاتب الميدانية للعمل بخطة المغادرة النهائية من خالل موقع سكن الحجاج وفق 
 .ة لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام زوار مسجد نبيه المصطفى عليه أفضل الصالة والسالماآلليات المتبع

وذلك من خالل تدعيم الفرق الميدانية بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة في محطة حجاج الجو والبحر في الهجرة 
نيًا وإداريًا ألداء مهامها لالرتقاء بمستوى ومتابعة أعمال مكاتب الخدمة الميدانية واستمرار لجان المراقبة والمتابعة ميدا

أداء اللجان وصواًل لألهداف المرجوة وبما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق كل ما من شأنه 
  .توفير أقصى درجات الراحة لحجاج بيت اهلل الحرام قاصدي المسجد النبوي الشريف

ة المدينة المنورة الدوريات األمنية ورجال األمن بالوجود الدائم في مواقع وفي هذا الجانب تكثف شرطة منطق
الحجاج وخاصة في المنطقة المركزية باإلضافة إلى تأمين المعدات واآلليات واألجهزة الحديثة التي من شأنها  تجمعات

وتنظيم الطرق والشوارع التي تحقيق األمن واألمان للمواطنين والحجاج والزوار وتجهيز المواقف الخاصة بالسيارات 
المكثفة في  تؤدي من وإلى المسجد النبوي بمشاركة جميع القطاعات واألجهزة التابعة لألمن العام في المنطقة بالمتاعبة

كل المواقع والميادين داخل المدينة المنورة ومحافظاتها الواقعة على خط سير الحجاج بما يضمن تقديم كل الخدمات 
  .انية لضيوف الرحمناألمنية واإلنس

وتقوم قوة أمن المسجد النبوي الشريف بمتابعة أمن وطمأنينة وراحة واستقرار زوار المسجد النبوي الشريف استكمااًل 
هـ من خالل تكثيف التواجد األمني وانتشار 4141لخطتها التشغيلية التي وضعتها في الموسم األول من حج هذا العام 

ع أنحاء المسجد النبوي والساحات المحيطة به إضافة إلى تسهيل وتنظيم عملية دخول ضباط وأفراد القوة في جمي
 وخروج المصلين من وإلى المسجد النبوي

وأوضح مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي أن الخطة التشغيلية للفرع 
التي تترجم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل  تأتي في إطار الخطة العامة لوزارة الحج

سعود وسمو ولي عهده األمين حفظهما اهلل وتهدف إلى االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت اهلل الحرام وزوار 
  .المسجد النبوي الشريف والحرص على توفيرها على مدار الساعة في جميع مواقع الخدمة

وقال البيجاوي إن خطة موسم الحج األول مرتبطة بشكل مباشر مع خطتها لموسم الحج الثاني فهناك عمليات استقبال 
  .وتفويج ومغادرة تتم على مدار الساعة هدفها تقديم الخدمات للحجاج منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم

إلى ذلك أنهت إدارة مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة خطة مغادرة الحجاج إلى بلدانهم بعد أداء 
مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي والتي ال تنفصل عن خطة القدوم من خالل تجهيزها منذ وقت مبكر لمواكبة العدد 

ًا إلى بلدانهم عبر مطار المدينة المنورة إلى مختلف العواصم والمدن في الكبير من الحجاج الذين يتوقع مغادرتهم جو
  .قارات العالم

  //يتبع. //
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وكثفت المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة جهودها لمواصلة خدماتها للحجاج في الفترة الموسمية الثانية بعد عودة 
  .ر وسهولةالحجاج من مكة المكرمة بعد أن من اهلل عليهم بأداء مناسكهم بيس

وفي هذا الجانب أوضح رئيس مجلس إدارة أدالء المدينة المنورة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة أن خطة المؤسسة 
حققت نجاحًا وهلل الحمد بكل المقاييس بفضل من اهلل خالل فترة ما قبل الحج في مراحل أداء وتنفيذ الخطة وعمليات 

مراكز االستقبال والمغادرة في كل من مركز حجاج البر ومركز حجاج الجو  مشيرًا إلى أن,االستقبال ومغادرة الحجاج 
والبحر ومطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومقر لجان المراقبة والمتابعة هيئت لخدمة ضيوف الرحمن زوار 

  .مدينة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

الحج في مرحلتها الثانية وفق الخطط الموضوعة ضمن شبكة التنسيق  وأفاد أن المؤسسة تقوم بتنفيذ الخطة العامة لوزارة

اإلجرائية والميدانية المتبعة والدائمة مع مختلف القطاعات الحكومية ذات العالقة لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام وزوار 

  .المسجد النبوي

بري أن مرور المدينة المنورة وبمتابعة من من جهته أكد مدير إدارة مرور المدينة المنورة العقيد محمد بن عجالن الشن

صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة 

المنورة أنهت خطتها التشغيلية باستقبال موسم الحج الثاني للوصول إلى تأمين كل ما من شأنه خدمة وراحة الحجاج 

ن والزوار بتكثيف القوى البشرية من ضباط وأفراد وآليات التخاذ كافة التدابير األمنية والمرورية على حد والمواطني

سواء والعمل على االستفادة القصوى من تلك اآلليات خاصة في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي والساحات 

 .إضافة إلى األسواق التجارية والمطاعم,تين ومسجد الميقات الملحقة به ومواقع الزيارات مثل مسجد قباء ومسجد القبل

بالمائة بمشاركة جميع الضباط واألفراد لتطبيق  477وأوضح الشنبري أن نسبة التكليف الميداني لرجال المرور يبلغ 

باألنظمة المروية  الخطة المرورية ولتأمين حركة السير واالطمئنان على االنسيابية وتنبيه قائدي المركبات إلى االلتزام

كما يقوم قسم السالمة المرورية بإدارة , خاصة تجاوز السرعة وعدم الوقوف المزدوج أو الوقوف في األماكن الممنوعة 

 .المرور بتوزيع النشرات والمطويات التوعوية والتعقيب على اللوحات اإلرشادية

خدمي للفترة الموسمية الثانية لحج هذا العام بالمساندة ويكثف المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنورة نشاطه ال

حيث تشهد صاالت الرحالت , في خدمة الحجاج القادمين والمغادرين عبر مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 

 الدولية كثافة في حركة الحجاج من جنسيات مختلفة بعد أن من اهلل عليهم أداء فريضة الحج وقضاء بعض األيام في

رحاب طيبة الطيبة للصالة في المسجد النبوي والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصاحبيه رضي اهلل عنهما 

 .وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات العاملة بالحج

لحجاج يتواصل وأوضح قائد المعسكر الكشفي بالمدينة المنورة صالح محمد صالح أن العمل بالمعسكر الكشفي لخدمة ا

, قائدًا كشفيًا  49بمتابعة مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة ناصر بن عبداهلل العبدالكريم مشرف عام المعسكر بمشاركة 

مشارك من الكشافة والجوالة الذين ينتشرون خالل فترات العمل اليومية لتقديم خدماتهم في المواقع  477إضافة إلى 

المركزية المحيطة بالمسجد النبوي ومسجد الميقات والمراكز الصحية من خالل إقامة المخصصة لهم في المنطقة 

انطالقة المعسكر منها دورة في المسح واإلرشاد ومجموعة دورات  سبقت البرامج اإلعدادية للمشاركين في المعسكر التي

  .في الدفاع المدني واإلسعافات األولية وفن التعامل مع اآلخرين

  //يتبع //
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طريق الهجرة  على طوال موسم الحج ل األحمر السعودي بالمدينة المنورةوفي السياق ذاته تتمركز فرق من هيئة الهال

 .طريق حيوي للحجاج السريع الرابط بين المدينة المنورة ومكة المكرمة حيث أنه

( 8كيلو )وأوضح المتحدث الرسمي بالهالل األحمر بالمدينة محمود خياط أن الفرق المرابطة في مركز نقطة التفتيش 

بتقديم الخدمات للحجاج داخل الحافالت التي تدخل للفرز  من المسعفين وطبيب ومدير للمركز يقومون تتكون من طاقم

كيلو  37في المركز وهناك فرقة دورها التجوال على الطريق حتى الحدود المكلفين بها إلى كبري النقيعة مسافة 

  .ويساندون في حالة وجود أي طارئ بمسجد الميقات

ة المرابطة بمركز الهجرة التي بدأت منذ منتصف شهر ذي القعدة الماضي وينتهي منتصف شهر محرم وأفاد أنه منذ بداي

جهز المركز بسيارتين إسعاف وباص لنقل المصابين في حال حدوث حوادث ال سمح اهلل مجهزة بجميع التجهيزات  القادم

بشكل ورديات بحيث يقف إسعاف  على الجسور بينما تنتشر اإلسعافات في أوقات الذروة,المطلوبة لإلسعافات األولية 

  .كيلو متر من موقع المركز لتكون الفرقة قريبة وقت الحاجة ألي طارئ 47بعد

 447فرع األمانة العامة للتوعية اإلسالمية بالحج والعمرة والزيارة بالمدينة المنورة من خالل موسم ما بعد الحج  ويوفر

والمعتمرين بالمدينة وتوعيتهم من خالل مواقع مراكز التوعية التي أعدتها في خدمة الحجاج  دعاة 174مترجمين و 

وكذلك قسم هيئة البقيع , األمانة وهي ميقات ذي الحليفة ومسجد القبلتين وثمان مراكز فرعية في ساحات المسجد النبوي 

ن والمغادرين وكذلك المراكز ومركز التوعية بمطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي لتوعية ضيوف الرحمن القادمي

في مدينة حجاج البر ومركز شهداء أحد ومركز حجاج الجو والبحر ومركز مسجد الخندق ومركز في محافظة خيبر 

  .إضافة إلى لجان لإلجابة على أسئلة الحجاج عن طريق الهاتف المجاني

لحج من خالل خطة تشغيلية ركزت على ويكفث فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة الجهود خالل موسم ما بعد ا

إضافة إلى القيام , الجوالت الميدانية على األسواق للتأكد من توفر المواد الغذائية باألسواق وااللتزام باألسعار المحددة 

بجوالت على األسواق لمكافحة الغش التجاري وجوالت أخرى على الفنادق والدور السكنية والشقق المفروشة للتأكد من 

  .توى النظافة وااللتزام بالتسعيرة المحددةمس

وتواصل إدارة التوجيه واإلرشاد بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة تنفيذ خطتها الموسمية من 

ة الخدمات خالل استقبال الحجاج القادمين للمدينة المنورة في الفترة الموسمية الثانية لموسم حج هذا العام بتوفير كاف

لضيوف الرحمن زوار مسجد نبيه صلى اهلل عليه وسلم بالترتيب لعدد من العلماء والمدرسين إللقاء الدروس اليومية 

وإرشاد الزوار إلى أداء عباداتهم بالطرق الشرعية السليمة وفق هدي المصطفى عليه الصالة والسالم واإلجابة عن 

قة من المسجد النبوي حسب جدول أعد لذلك حيث تم تعيين عدد من المدرسين أسئلتهم واستفساراتهم وذلك في أماكن متفر

باللغة االنجليزية واألوردية والبالتية والبشتو والفارسية والفرنسية للفترة الموسمية الثانية لحج هذا العام كما خصصت 

  .ترد عن طريقها هواتف على مداخل المسجد النبوي يجيب من خاللها عدد من المشايخ على األسئلة التي

وتستقبل مكتبة المسجد النبوي روادها وتسهل حصولهم على المعلومة من خالل الكتاب الورقي أو الرقمي باإلضافة إلى 

توزيع كتيبات مجانًا عن األدعية الشرعية وآداب الزيارة وكذلك الحال في المكتبة النسائية بقسمي النساء الشرقي 

لصوتية الجهد من خالل توزيع األقراص واألشرطة الصوتية التي تسجل عليها التالوات فيما تكثف المكتبة ا,والغربي 

بينما تقوم إدارة المصاحف بمتابعة أماكن المصاحف وترتيبها أمام , والخطب والدروس التي تلقى في المسجد النبوي 

ريم بعدة لغات مطبوعة في مجمع المصلين وتوفير ما يحتاجه المسجد النبوي من المصاحف وترجمات معاني القرآن الك

 .الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

 



 
 

 
31 

 

 ألف من ضيوف الرحمن الذين أتموا مناسك حجهم 066المدينة المنورة تتأهب الستقبال قرابة  

ألف من ضيوف الرحمن الذين أدوا الفريضة هذا  377فترة ما بعد الحج الستقبال قرابة تتأهب المدينة المنورة خالل 
هـ, وأعدوا العدة لزيارة مدينة الرسول صلى اهلل عليه وسلم للصالة في المسجد النبوي والصالة فيه والسالم 4141العام

د الذي يضم بين جنباته أكثر من عشرة على رسول اهلل وعلى صاحبيه رضوان اهلل عليهما, فضال عن زيارة بقيع الغرق
آالف صحابي, وزيارة أبرز المعالم اإلسالمية في طيبة الطيبة مثل مسجد قباء والقبلتين والمساجد السبعة والجمعة وجبل 

  .أحد الذي جرت على سفحه ثاني أكبر معركة بين جنود اإلسالم وفلول الشرك
ء بالمدينة المنورة التي تعد واحدة من أبرز القطاعات التي نذرت نفسها وفي موازاة ذلك أكملت المؤسسة األهلية لإلدال

لخدمة ضيوف الرحمن التجهيزات كافة, لجميع مرافقها والمتمثلة في أربعة عشر مكتب خدمة ميدانية وعشرة مجالس 
ي وإداراتهما وقطاع وأربعة مراكز استقبال وأربعة مراكز إرشاد, باإلضافة إلى مقري المؤسسة الرئيسي والفرع

  .الستقبال الوفود
وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لإلدالء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة أن عدد زوار 

حاجًا استطاعت المؤسسة من خالل جميع  077ر817المدينة المنورة من ضيوف الرحمن قد وصل قبل موسم الحج إلى 
اح مميزة في تقديم جميع الخدمات لهم إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة وإشراف من مرافقها وتحقيق معدالت نج

 .صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة
خدمات الميدانية تقوم بتكثيف مهامها الميدانية وأضاف أن اللجان الميدانية ومراكز الخدمات التابعة لإلدالء ومكاتب ال

الفتًا إلى أن مكتب , ونشر جميع طواقمها من قياديين ومرشدين ومنسقين بالميدان لتنفيذ خطتها التشغيلية بكل دقة ونجاح
حاالت فيما تابع مكتب الرعاية الصحية , حاجًا 8911إرشاد الحجاج التائهين بالمؤسسة قدم خدماته قبل موسم الحج لـ

  .حاجًا من خالل اإلخالء الطبي إلى المشاعر المقدسة 14الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة وتابع توديع 
عقدًا  3747وذكر أن عدد العقود المدخلة بنظام العقد االلكتروني والمعتمدة من قبل المؤسسة بلغ خالل الموسم األول 

جولة  4410كما رصد قطاع الطوارئ والسالمة من خالل , حاجًا 077733بينما بلغ عدد الحجاج المصدق لهم عقود 
حالة نقص بتجهيزات الدور, فيما أمنت المؤسسة النواقص لسبعة وأربعين  494مخالفة و 114على دور إسكان الحجاج 

 حالة منها وخصمها من تأمين هذه الدور
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 يحاجًا باالخالء الطب 31تصعيد 
 

 
 

االدالء –ادارة االعالم  -محمد بصراوي   

 

تابع صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج في المدينة 

إسعاف  30حاجا مريضا منوما في مستشفيات طيبة الطيبة إلى مكة المكرم باإلخالء الطبي على متن  32د المنورة تصعي

تتبع لوزارة الصحة مصحوبة بمركبات للمساندة وانطلقت القافلة الطبية من امام مسجد الميقات وهي نقطة تجمع مركبات 

م الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبداهلل االخالء من مختلف مستشفيات المدينة وكان في وداعهم مدير عا

علي الطائفي وعدد من مسؤولي المديرية باالضافة للمهندس سمير كردي عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء 

ى أن سلمتها ورئيس مكتب الرعاية الصحية بالمؤسسة عالء بري فيما نظمت الجهات األمنية بالمدينة سير القافلة الطبية إل

عن عظيم شكرهم وجزيل ( بعثات الحج)لقوات أمن الطرق هذا وقد عبر ذوي المرضى ومسؤولي مكاتب شئون الحجاج 

على ما تبذله من جهود جبارة لراحة  –حفظه اهلل  –امتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 

ثني أحدًا حتى المرضى وفرت لهم ما يمكنهم من أداء مناسكهم مراعين شعور ضيوف الرحمن هذه الجهود التي ال تست

   هؤالء الحجاج لو أقعدهم المرض عن أداء المناسك بعد أن أصبح حلم عمرهم في أداء الحج امام اعينهم
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 يالف حاج خالل الموسم الثان 066المدينة المنورة تستقبل 

 

 االدالء –ادارة االعالم  -محمد بصراوي 

أربعة عشر مكتب خدمة ميدانية وعشرة  أكملت المؤسسة األهلية لألدالء كافة التجهيزات لجميع مرافقها والمتمثلة في

مجالس وقطاع وأربعة مراكز استقبال وأربعة مراكز إرشاد فضاًل عن مقري المؤسسة الرئيسي والفرعي وإداراتهما 

أوضح ( موسم ما بعد الحج ) الف حاج يتوقع وصولهم للمدينة خالل الموسم الثاني من حج هذا العام  066قرابة الستقبال 

صاحب السمو  ذلك الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة االهلية لألدالء الذي بين أنه بمتابعة

وتوجيه معالي وزير  لمدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة الملكي االمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة ا

الف حاجًا بتوقع وصولهم للمدينة المنورة خالل ( 066)الحج الدكتور بندر حجار جاهزية المؤسسة الكاملة الستقبال قرابة 

جاج في موسم ما حاجًا حيث كان عدد الح( 026)الف و ( 777)موسم ما بعد الحج بنقصان عن موسم ما قبل الحج بلغ 

حاجًا استطاعت المؤسسة من خالل جميع مرافقها تحقيق معدالت نجاح مميزة تمثلت ( 026)الف و ( 577)قبل الحج 

وقد قامت ( موسم ما قبل الحج)باستقبال وخدمة وتوديع ضيوف الرحمن الذين زاروا المدينة المنورة خالل الموسم األول 

لتابعه لالدالء ومكاتب الخدمات الميدانية بتكثيف مهامها الميدانية ونشر جميع طواقمها اللجان الميدانية ومراكز الخدمات ا

كما بين أن مكتب ارشاد الحجاج التائهين  من قياديين والمرشدين والمنسيقين بالميدان لتنفذ خطتها التشغيلية بكل دقة ونجاح

صحية حاالت الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة حجاج فيما تابع مكتب الرعاية ال( 0832)بالمؤسسة قدم خدماته لـ

حاجًا من خالل االخالء الطبي إلى المشاعر المقدسة ( 25)حاج توفوا بالمدينة المنورة وتابع توديع ( 56)وانهى اجراءات 

عقدًا و بلغ ( 0756)بلغ عدد العقود المدخلة بنظام العقد االلكتروني والمعتمدة من قبل المؤسسة خالل الموسم االول  وقد

جولة على ( 7535)حاجًا فيما رصد قطاع الطوارئ والسالمة من خالل ( 577700)عدد الحجاج المصدق لهم عقود 

حالة نقص بتجهيزات الدور قامت المؤسسة بتأمين النواقص لسبعة وأربعين ( 785)مخالفة و ( 237)دور اسكان الحجاج 

  .منها وخصمها من تأمين هذه الدور حالة
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 يالف حاج خالل الموسم الثان 066ينة المنورة تستعد إلستقبال المد
 

 
 

أكملت المؤسسة األهلية لألدالء كافة التجهيزات لجميع مرافقها والمتمثلة في أربعة عشر مكتب خدمة ميدانية وعشرة 
بعة مراكز إرشاد فضاًل عن مقري المؤسسة الرئيسي والفرعي وإداراتهما مجالس وقطاع وأربعة مراكز استقبال وأر

( موسم ما بعد الحج ) الف حاج يتوقع وصولهم للمدينة خالل الموسم الثاني من حج هذا العام  377الستقبال قرابة 
الء الذي بين أنه الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة االهلية لألد" طيبة اليوم"أوضح ذلك لـ

بمتابعة صاحب السمو الملكي االمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج 
الف حاجًا بتوقع ( 377)بالمدينة وتوجيه معالي وزير الحج الدكتور بندر حجار جاهزية المؤسسة الكاملة الستقبال قرابة 

حاجًا حيث ( 817)الف و ( 477)موسم ما بعد الحج بنقصان عن موسم ما قبل الحج بلغ  وصولهم للمدينة المنورة خالل
حاجًا استطاعت المؤسسة من خالل جميع مرافقها تحقيق ( 817)الف و ( 077)كان عدد الحجاج في موسم ما قبل الحج 

المنورة خالل الموسم األول  معدالت نجاح مميزة تمثلت باستقبال وخدمة وتوديع ضيوف الرحمن الذين زاروا المدينة
وقد قامت اللجان الميدانية ومراكز الخدمات التابعه لالدالء ومكاتب الخدمات الميدانية بتكثيف ( موسم ما قبل الحج)

مهامها الميدانية ونشر جميع طواقمها من قياديين والمرشدين والمنسيقين بالميدان لتنفذ خطتها التشغيلية بكل دقة ونجاح 
حجاج فيما تابع مكتب الرعاية الصحية حاالت ( 8911)ن مكتب ارشاد الحجاج التائهين بالمؤسسة قدم خدماته لـكما بين أ

حاجًا من ( 14)حاج توفوا بالمدينة المنورة وتابع توديع ( 07)الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة وانهى اجراءات 
العقود المدخلة بنظام العقد االلكتروني والمعتمدة من قبل خالل االخالء الطبي إلى المشاعر المقدسة وقد بلغ عدد 

حاجًا فيما رصد قطاع ( 077733)عقدًا و بلغ عدد الحجاج المصدق لهم عقود ( 3747)المؤسسة خالل الموسم االول 
حالة نقص بتجهيزات ( 494)مخالفة و ( 114)جولة على دور اسكان الحجاج ( 4410)الطوارئ والسالمة من خالل 

  .ور قامت المؤسسة بتأمين النواقص لسبعة وأربعين حالة منها وخصمها من تأمين هذه الدورالد
 
 
 
 

 



 
 

 
34 

 
 
 
 

basr@adilla.com.sa-m


