اليوم  :الجمعة  -الموافق 1437/1/3 :هـ

1

وصول  99711حاجا ً إلى المدينة المنورة

بلغ عدد احلجاج الذين وصلوا إىل املدينة املنورة أمس األول قادمني من مكة املكرمة بعد أن منّ اهلل عليهم بأداء فريضة احلج،
 99711حاجّاً ،وفقاً لإلحصائية اليومية اليت أعلنتها املؤسسة األهلية لألدالء يف املنطقة .وأوضحت وحدة اإلحصاء والتقارير يف
املؤسسة ،أن مطار األمري حممد بن عبدالعزيز الدولي يف املدينة املنورة ،استقبل ثالثة من احلجاج ،فيما قدم عن طريق اهلجرة 99711
من ضيوف الرمحن ،يف حني بلغ جمموع احلجاج القادمني حتى أمس  777717حاجّاً .وبيّنت اإلحصائية أن حركة املغادرة اليومية بلغت
أمس األول  47143حاجّاً ،فيما بلغ اجملموع الكلي للمغادرين حتى تارخيه  797777مسافراً ،مشريةً إىل أن أكثر اجلنسيات املوجودة
يف املدينة املنورة هم من حجاج اجلمهورية اإلندونيسية وعددهم  77399حاجّاً .ولفتت إىل أن عدد احلجاج املتبقني يف املدينة املنورة حتى
مساء أمس ،بلغ 189505حجاج مقارنة مع املتبقني لنفس اليوم من حج العام املاضي  9743هـ وعددهم  974379حاجّاً.
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15محرم آخر موعد لمغادرة الحجاج
مسري الثبييت  -مكة املكرمة
حددت وزارة احلج الـ 93من حمرم احلالي كآخر موعد ملغادرة احلجاج إىل بلدانهم حسب جداول الرحالت ،مشرية إىل انسيابية خطط
التفويج ملطار امللك عبدالعزيز جبدة أو للمدينة املنورة .وأوضح املتحدث الرمسي لوزارة احلج حامت قاضي أن جمموعات اخلدمة امليدانية
التابعة ملؤسسات أرباب الطوائف تنتهي أعماهلا بعد ترحيل مجيع احلجاج التابعني للمكتب وذلك بعد خماطبة مؤسسات أرباب
الطوائف لفرع وزارة احلج مبكة بأن املكتب رحل مجيع حجاجه ومل يتبق أحد بعدها يقفل النتهاء العمل به .وأضاف أن جمموعات
اخلدمة امليدانية تتفاوت بتاريخ انتهاء أعماهلا ،فبعضها يتبع حجاجها للشركات السياحية وهم غالبا يعودون لبلدانهم بشكل مبكر،
ويف الغالب حجاج اهلند وإندونيسيا يتأخرون يف العودة لبلدانهم ،واملكاتب اليت تقفل يتبقى بها موظف واحد مناوب لإلجابة على
تساؤالت الوزارة إن وجدت .من جهة أخرى علمت «مكة» أن بعض مؤسسات أرباب الطوائف متنع جمموعات اخلدمة امليدانية من
اإلقفال يف حال بقاء بعض حجاجها وختلفهم عن السفر حتى لو تأخر حاج واحد ،وذلك إذا عاد احلاج للمكتب وقرر العودة لبلده،
حيث يسهل املكتب إجراءات سفره وتزويده بتذكرة طريان للعودة.
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مع تمنياتنا لكم بمطالعة ممتعة ومفيده

يسرنا تلقي مالحظاتكم على :
Email: T-Elyas@Adilla.com.sa
Phone: 0565311112
مع وافر التحية،،،

مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم
إبن الدليل :تركي بن فيصل الياس

اإلعداد والتنسيق
" عبدالعزيز الصاعدي  -مجاهد نور الزمان "
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