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 االحصائٌة الٌومٌة للحجاج بالمدٌنة المنورة

 

 سم وا 2316سبتمبر  35هـ الموافق  1437ذو الحجة  33المدٌنة المنورة 

حاًجا ، وفق 13151بلغ عدد الحجاج الذٌن وصلوا إلى المدٌنة المنورة ٌوم أمس االحد 

  .لنتها المؤسسة األهلٌة لإلدالء فً المنطقةاإلحصائٌة الٌومٌة التً أع

وأوضحت وحدة اإلحصاء والتقارٌر بالمؤسسة، أن مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً 

من  253حاجاً وحاجة، فٌما قدم عن طرٌق الهجرة  11312بالمدٌنة المنورة استقبل أمس 

  .حاجا072236ضٌوف الرحمن، فً حٌن بلغ مجموع الحجاج القادمٌن حتى أمس 

حاجاً  21072وأظهرت اإلحصائٌة أن حركة المغادرة لمكة المكرمة الٌومٌة سجلت ٌوم أمس 

حاجا من مختلف الجنسٌات،  552163وحاجة، فٌما بلغ المجموع الكلً للمغادرٌن حتى تارٌخه 

 مشٌرة إلى أن الغالبٌة العظمى من المتواجدٌن فً المدٌنة المنورة حجاج جمهورٌة باكستان

  .حاجا وحاجة 20752اإلسالمٌة الذٌن وصل عددهم إلى 

وأفادت إحصائٌة المؤسسة األهلٌة لإلدالء بمنطقة المدٌنة المنورة، أن عدد الحجاج المتبقٌن فً 

حاجاً فً الٌوم نفسه من حج 153474حاجاً مقابل 144043المدٌنة المنورة حتى مساء أمس 

  .هـ1436العام الماضً 
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رة : الحجاج اإلٌرانٌون القادمون من أوروبا وأمرٌكا وأسترالٌا وزٌر الحج والعم

ونٌوزٌلندا وأفرٌقٌا حصلوا على التأشٌرات وهم اآلن ٌستمتعون بوجودهم فً مكة 

 المكرمة

 

 

 سم وا 2316سبتمبر  35هـ الموافق  1437ذو الحجة  33مكة المكرمة 

أوضح معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، أن المملكة العربٌة السعودٌة تستقطب 

الحجاج ، وترحب بهم من جمٌع أقطار العالم ، ومن جمٌع الجنسٌات ومن جمٌع األعراق ومن 

جمٌع المذاهب " مشٌرا إلى أن جمٌع الحجاج اإلٌرانٌٌن القادمٌن من أوروبا وأمرٌكا وأسترالٌا 

زٌلندا وأفرٌقٌا الذٌن تقدموا للحصول على طلبات تأشٌرات للقدوم للحج حصلوا علٌها وهم ونٌو

اآلن ٌستمتعون بوجودهم فً مكة المكرمة ، وإن شاء هللا سٌؤدون مناسكهم وٌعودوا إلى بالدهم 

 .سالمٌن غانمٌن

مة بعنوان " وقال فً تصرٌح بثته قناة اإلخبارٌة عقب افتتاحه ندوة الحج الكبرى بمكة المكر

الحج بٌن الماضً والحاضر.. التطورات والتنظٌمات فً الحج وأثرها فً تحقٌق مقاصد الحج 

الكبرى"، وتنظمها الوزارة : إن هذه الندوة ٌجتمع فٌها علماء المسلمٌن من جمٌع أقطار العالم 

السعودٌة  للتباحث والتدارس والتواصل للحدٌث عن االعتدال والوسطٌة وجهود المملكة العربٌة

 .فً خدمة ضٌوف الرحمن وما تهٌئه لهم من خدمات وإعمار الحرمٌن الشرٌفٌن

وبٌن معالٌه أن ندوة هذا العام تختلف بحضور علماء فً مجموعة من التخصصات حٌث لدٌنا 

األطباء وعلماء فً العلوم الطبٌعٌة وفً العلوم الشرعٌة وفً العلوم االجتماعٌة وأٌضا من 

فتا النظر إلى أن هذه الندوة ستكون منصة للتواصل بٌن علماء المسلمٌن لٌس اإلعالمٌٌن، ال

فحسب فً موسم الحج ولكن باستخدام التفنٌة أٌضا واستمرار التواصل طوال العام لٌستفٌد منها 

المسلمون ولٌتعرفوا على الجهود التً تهٌئها وتجندها المملكة العربٌة السعودٌة لخدمة ضٌوف 

  .رٌن والزوار لمسجد رسول هللا صلى هللا وسلمالرحمن والمعتم
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قٌادات أمن الحج تعقد المؤتمر الصحفً الرابع لشرح الخطة األمنٌة 

 هـ 1437العامة لموسم حج هذا العام 

شخصاً قدموا إلى  177,141كشف قائد مهام شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء سعٌد بن سالم القرنً عن إعادة 

رمة بغرض الحج إلى خارج مكة المكرمة حتى ٌوم أمس بعد التأكد من عدم حصولهم على التصارٌح مكة المك

سٌارة  47سٌارة قادمة إلى مكة المكرمة بغرض العمل, وضبط  65,,74النظامٌة للحج, إلى جانب إعادة 

  .استخدمت لنقل الحجاج المخالفٌن إلى مكة المكرمة

هـ الذي عقد  1431الصحفً الرابع لقٌادات أمن الحج لموسم حج هذا العام  وأفاد اللواء القرنً خالل المؤتمر

الٌوم, بمقر األمن العام بمشعر منى, أنه تم تكلٌف لجنة رئٌسة لمتابعة الحمالت الوهمٌة أو ما ٌسمى بسماسرة 

بعة مستمرة حملة وهمٌة حتى أمس وال تزال حمالت المتا 22الحج غٌر النظامٌٌن, مفٌداً أنه تم القبض على 

  .للقضاء على تلك الحمالت

وأكد أن الوضع األمنً فً المنطقة والمواقع التً ٌسلكها حجاج بٌت هللا الحرام جٌدة وآمنة وهلل الحمد ولم ٌحدث 

ما ٌعكر صفو الحج والحجاج أو ٌورق األجهزة األمنٌة وذلك بفضل من هللا وتوفٌقه ثم بما وفرته قٌادة هذه 

من كوادر بشرٌة وآلٌة وفنٌة وتقنٌة لتحقٌق األمن واألمان والراحة واالستقرار  -حفظها هللا  -البالد المباركة 

  .لقوافل الحجٌج

هـ ترتكز على محورٌن  1431وبٌن أن خطة قٌادة شرطة منطقة مكة المكرمة خالل موسم الحج لهذا العام 

ى معدالت األمن والسالمة للجمٌع من خالل أحدهما أمنً بشقٌه " الوقائً, والضبطً " والهادف إلى تحقٌق أعل

توزٌع رجال األمن مٌدانٌا والعمل بشكل متجانس لتوفٌر الراحة واالستقرار وتأمٌن تنقالت الحجاج بكل ٌسر 

وسهولة وأمان إلى جانب منع قدوم الحجاج المخالفٌن من أي جنسٌة كانت بواسطة مراكز الضبط األمنً البالغ 

المراكز المحٌطة بمكة المكرمة فً المنافذ غٌر الرسمٌة " الطرق الصحراوٌة "  مراكز بخالف ,10عددها 

التً أقٌمت بشكل مدروس على الطرق, الفتا النظر إلى أن هناك دورٌات " فرق أمنٌة " منتشرة فً أرجاء 

 منطقة مكة المكرمة بشقٌها السري والرسمً عالوة على متابعة ورصد االستراحات التً تستغل من بعض

 .األشخاص إلٌواء الحجاج غٌر النظامٌٌن

وأفاد أن مراكز الشرطة بالمنطقة تعمل على تحقٌق الجانب الضبطً من خالل استقبال البالغات ومباشرتها 

ومعالجتها, مؤكداً أنه تم هذا العام إحكام السٌطرة األمنٌة على مداخل مكة المكرمة لمنع المتسللٌن من الدخول 

وقت مبكر بغرض الحج غٌر النظامً, مبٌناً أن المحور الثانً لقٌادة شرطة المنطقة غلى مكة المكرمة من 

ٌتمثل فً المحور التنظٌمً إلدارة محطات النقل الموجودة فً المنطقة المركزٌة للمسجد الحرام ومنع حدوث 

 .التدافع وتنظٌم الحركة وإدارة الحشود فً المنطقة المركزٌة

ن الحج إلدارة وتنظٌم الحشود اللواء محمد بن حسٌن الشرٌف, خطة إدارة واستعرض مساعد قائد قوات أم

الحشود المتمثلة فً تنظٌم حركة المشاة فً المشاعر المقدسة لضمان سالمة ضٌوف الرحمن, وتسهٌل وصولهم 

إلى مقاصدهم فً راحة واستقرار, مؤكداً أن الخطط تركز على ضبط اتجاه سٌر المشاة فً مسار واحد ومنع 

لسٌر فً االتجاه المعاكس, عالوة على تقدٌم الخدمات اإلنسانٌة وتحقٌق أمن وسالمة الحجاج ومنع االفتراش ا

 - 1وتنظٌم الحركة فً جمٌع المحاور والنقاط وإرشاد الحجاج التائهٌن, مشٌراً إلى أن حركة سٌر المشاة ٌومً 

من  12/  ,نى فٌما تكون حركة المشاة ٌوم تتم وفق آلٌة منظمة ودقٌقة لتسهٌل وصول الحجاج إلى م 12/  7

  .الشرق إلى الغرب وتعكس لٌلة العٌد من الغرب إلى الشرق

ٌّن من جهته قائد المتابعة الجوٌة العمٌد شعٌل بن ٌوسف الشعٌل, أن المتابعة الجوٌة بدأت منذ قدوم الحجاج  وب

الرئٌسة والطرق الترابٌة للتأكد من انسٌابٌة  إلى مكة المكرمة ومواقٌت اإلحرام حٌث ٌتم من خاللها تفقد الطرق

الحركة وتنفٌذ الخطط على أرض الواقع ومساعد القائد المٌدانً فً تعزٌز إٌجابٌة الخطط ومعالجة المالحظات 

والتنبؤات, باإلضافة إلى تمكٌن رجال اإلعالم من الطلعات الجوٌة لتوثٌق جهود رجال األمن ونقل األحداث 

  .ي العام الداخلً والخارجًبصورة واضحة للرأ
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 الهٌئة العامة لإلحصاء تبدأ حصر أعداد حجاج الداخل

 
 سم وا 2016سبتمبر  04هـ الموافق  1431ذو الحجة  02الرٌاض 

ام بهدف أمس, تنفٌذ برنامج إحصاءات الحج هذا الع  (GaStat)بدأت الهٌئة العامة لإلحصاء
توفٌر إحصاءات وبٌانات ومعلومات تفصٌلٌة ودقٌقة عن أعداد الحجاج من الداخل والخارج عبر 

 .سبعة مراكز رئٌسٌة فً مكة, وثالثة مراكز مساندة فً كل من المدٌنة المنورة وجدة والطائف
ضٌرات لبرنامج وأوضح نائب رئٌس الهٌئة العامة لإلحصاء عبدهللا الباتل, أنَّ العمل الفعلً فً التح

إحصاءات الحج بدأ منذ شعبان الماضً, فٌما بدأ أمس العمل المٌدانً فً حصر أعداد الحجاج فً 
جمٌع المراكز الرئٌسٌة المقامة على مداخل مدٌنة مكة المكرمة, التً تحٌط بها من جمٌع الجهات 

 .ئفإضافًة إلى تواجدهم فً مراكز حصر مساندة فً المدٌنة المنورة وجدة والطا
وأبان الباتل أن جمٌع الباحثٌن ٌشكلون منظومة عمل واحدة تعمل على مدار الساعة وٌنتهً عملهم 
األحد القادم, حٌث ٌقومون بإدخال بٌانات كل سٌارة تحمل حجاج من الداخل تتضمن نوعها وجملة 

اللوحٌة  الحجاج موزعٌن حسب الجنس والجنسٌة فً االستمارة اإللكترونٌة المبرمجة على األجهزة
, وٌتم إسناد البٌانات المدخلة لُبعدٌن ؛ زمانً ومكانً , ٌحث تتم مزامنة الدخول مع موقع جمع 

البٌانات من خالل إحداثٌات الموقع الفعلً للدخول , ثم ٌتم نقل المعلومات إلى قواعد بٌانات مركز 
د بٌانات المراكز , بعدها اإلدخال من خالل أنظمة نقل وتزامن البٌانات بٌن األجهزة الكفٌة وقواع

ٌتم نقل البٌانات آلٌاً إلى قاعدة البٌانات الرئٌسة فً مدٌنة مكة المكرمة حٌث تتم معالجة البٌانات, 
 .واستخراج التقارٌر الٌومٌة والنشرة الخاصة بإحصاءات الحج

ج الداخل وأفادت الهٌئة أنَّ برنامج إحصاءات الحج ٌشتمل على ثالثة مسارات رئٌسٌة؛ مسار لحجا
وهم كل الحجاج القادمٌن من مختلف مناطق المملكة إلى مدٌنة مكة المكرمة؛ ومسار لحجاج 

الخارج وهم الحجاج القادمٌن من خارج المملكة عبر جمٌع المنافذ الجوٌة والبرٌة والبحرٌة, وتعتمد 
حجاج مدٌنة الهٌئة العامة لإلحصاء فً عدهم وحصرهم على ما ٌردها من الجهات المعنٌة ومسار 

 .مكة المكرمة, الذٌن ٌتم تقدٌرهم بناء على نتائج مسوحات سابقة
وأشارت الهٌئة إلى أنَّ مراكز حصر أعداد الحجاج هذا العام تتمثل فً مركز طرٌق )مكة / جدة 
السرٌع( ومركز طرٌق )مكة / جدة القدٌم( ومركز التنعٌم )الطرٌق الواصل بٌن المدٌنة المنورة 

( ومركز الشرائع ) الطرٌق الواصل بٌن مدٌنة مكة المكرمة ومدٌنة الطائف مروراً ومكة المكرمة
بالسـٌل( ومركز الكر )الطرٌق الواصل بٌن مكة المكرمة والطائف مروراً بالهدا( ومركز الجنوب 

جازان بالقرب من قرٌة السعدٌة(, إضافة إلى مراكز إحصاءات الحج الُمساندة فً  -)طرٌق اللٌث 
جدة السرٌع( فً كل من مطار الملك عبد العزٌز الدولً, ومحطة -ة )طرٌق مكة المكرمة مركز جد

النقل الجماعً إضافة إلى بعض المواقع األخرى بمدٌنة جدة, ومركز المدٌنة )أبٌار علً( ومركز 
 (.الطائف )السٌل الكبٌر
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 إدارة مكتبة المسجد النبوي تطلق حملة " قرص ممغنط " لكل زائر

 

 سم وا 2316سبتمبر  34هـ الموافق  1437ذو الحجة  32المدٌنة المنورة 

إلدارة مكتبة المسجد النبوي بالمدٌنة المنورة الٌوم حملة "  أطلقت وحدة المكتبة الصوتٌة التابعة

  .قرص ممغنط " لكل زائر من تالوات المسجد النبوي

وأوضح مدٌر وحدة المكتبة الصوتٌة بالمسجد النبوي الشٌخ عبدهللا بن حطاب الحنٌنً أن المكتبة 

ً المسجد النبوي من الصوتٌة تقوم منذ أكثر من ثالثٌن عاما بتسجٌل وحفظ جمٌع ما ٌلقى ف

دروس وخطب وتالوات ونسخها للزوار مجانا، وتقوم المكتبة خالل موسم الحج بتوزٌع أقراص 

)سً دي ( لجمٌع الحجاج والزائرٌن عبر برنامجها الحالً " قرص ممغنط لكل زائر من تالوات 

  .المسجد النبوي " التً أطلقتها إدارة المكتبة الصوتٌة فً هذه األٌام المباركة

وأكد الحنٌنً سعً المكتبة الصوتٌة إلى تحسٌن أعمالها وتطوٌر خدماتها المقدمة للزوار، 

وتسهٌل الحصول علٌها إلٌصال رسالة المسجد النبوي العلمٌة والتوجٌهٌة التً تحقق بذلك 

  .، سائالً المولى عز وجل أن ٌبارك فً الجهود وٌنفع بها-حفظهم هللا  -تطلعات والة األمر 
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 رة المسجد الحرام وتوسعاته تتصدر البرنامج العلمً لندوة الحج الكبرىعما

 
 سم وا 2016سبتمبر  03هـ الموافق  1431ذو الحجة  02جدة 

م وتوسعاته البرنامج العلمً لندوة الحج الكبرى التً تقام بمكة تصدرت عمارة المسجد الحرا

وحملت عنوان "الحج بٌن الماضً والحاضر .. التطورات والتنظٌمات  41المكرمة فً دورتها الـ

عالم ومفكر من  200فً الحج وأثرها فً تحقٌق مقاصد الحج الكبرى وتحظى بمشاركة كبٌرة من 

رٌس اإلخاء والتعاون بٌن علماء ومفكري األمة اإلسالمٌة خالل أنحاء العالم اإلسالمً بهدف تك

موسم الحج وترسٌخ خطاب االعتدال والوسطٌة والتكاتف بٌن ابناء األمة وذلك امتداداً للدور 

  .اإلسالمً الكبٌر الذي تقوم به المملكة فً نشر قٌم اإلسالم السمحاء

جد الحرام وتوسعاته" إضافة للكعبة وما وخصصت الندوة محاضرة رئٌسٌة أولى حول "عمارة المس

ٌتعلق بكسوتها والمطاف والمسعى والمقام وذلك خالل الٌوم األول من فعالٌات الندوة بمشاركة 

معالً الرئٌس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشٌخ الدكتور عبدالرحمن بن 

للثوابت والمتغٌرات فً فقه الحج بمشاركة عبدالعزٌز السدٌس , فٌما تطرقت الجلسة العلمٌة األولى 

فضٌلة الشٌخ عبدالفتاح مورو من تونس , وأستاذ التعلٌم العالً بجامعة ابن طفٌل بالقنٌطرة 

  .ومندوب الشؤون االسالمٌة بإقلٌم القنٌطرة بالمغرب الدكتور زٌد بوشعراء

حج" والتً تطرقت لتطور وجاءت الجلسة العلمٌة الثانٌة بعنوان "تفعٌل مقاصد الشرٌعة فً ال

المواقٌت المكانٌة بٌن الماضً والحاضر وأثره فً تحقٌق مقاصد الحج الكبرى وإمارة الحج 

واإلشراف علٌه بٌن الماضً والحاضر وأثره فً تحقٌق مقاصد الحج الكبرى وتجارب الدول 

صد الحج والمؤسسات اإلسالمٌة فً توعٌة الحجاج بٌن الماضً والحاضر وأثره فً تحقٌق مقا

الكبرى وذلك بمشاركة عمٌد كلٌة الدراسات اإلسالمٌة والعربٌة للبنات بجامعة األزهر وعضو 

مجلس النواب المصري الدكتور مهجة غالب عبدالرحمن الشرٌف وأستاذ علم االجتماع ومدٌر عام 

كبٌر مركز افرٌقٌا لالستشارات والتدرٌب بالمغرب الدكتور عبدالكرٌم العزي وإمام الجامع ال

المتخصص فً الدراسات اإلسالمٌة والعربٌة ببنٌن الشٌخ محمد الحبٌب واألستاذ بالجامعة 

  .االسالمٌة العالمٌة بمالٌزٌا الدكتور شً رازي جوسوه

فٌما خصصت المحاضرة الرئٌسٌة الثانٌة من الندوة لفقه الحج فً العصر الحاضر وأثره فً تحقٌق 

  .فضٌلة مفتً الدٌار المصرٌة الشٌخ شوقً سالم عالم مقاصد الحج الكبرى , والتً قدمها

ٌذكر أن ندوة الحج الكبرى ستواصل جلساتها ومحاضراتها العلمٌة غداً على التوالً من خالل جملة 

من الموضوعات ذات العالقة بشؤون الحج والتً ٌثرٌها نخبة من المفكرٌن والعلماء من مختلف 

  .أقطار العالم اإلسالمً
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مخالفات  133أمانة المدٌنة المنورة ضمن خدمة قوافل الحجٌج ترصد 
 على محطات الوقود بالطرق السرٌعة

 

      

 
 سم وا 2016سبتمبر  05هـ الموافق  1431ذو الحجة  03المدٌنة المنورة 

 121ام, نفّذت وحدة مراكز الخدمة بالطرق بأمانة منطقة المدٌنة المنورة خالل موسم الحج هذا الع

جولة رقابٌة على محطات الوقود الواقعة على الطرق اإلقلٌمٌة التً تربط المدٌنة المنورة بمكة 

 .المكرمة, وتبوك والقصٌم

واستهدفت الجوالت إلى جانب محطات الوقود, محالت السوبر ماركت, والمطاعم, واالستراحات, 

لتابعة, وملحقات المحطة, أنذرت والكافٌهات, ومراكز خدمة السٌارات, والمساجد والمرافق ا

إشعارات مخالفة, إضافة إلى إتالف  103محطة وقود, كما تم تحرٌر  71خاللها الفرق المٌدانٌة 

كٌلو جراماً من األغذٌة غٌر الصالحة لالستهالك, وذلك ضمن أعمال خطة أمانة منطقة المدٌنة  34

 .هـ1431المنورة لموسم الحج لعام 

الخدمة بالطرق بأمانة المدٌنة المنورة محمد بن أمٌن الشتاء, أن وحدة  وأكد مدٌر وحدة مراكز

المراكز تعمل على متابعة استعداد المحطات لتقدٌم الخدمة للمواطنٌن والحجاج والزائرٌن بما 

ٌتوافق مع األنظمة والتعلٌمات, مشٌراً إلى أن البلدٌات الفرعٌة تقوم بجوالتها بصفة دورٌة لمعالجة 

 .المالحظات

ودعا المواطنٌن والمقٌمٌن للتواصل مع األمانة بشأن المالحظات والمخالفات بمواقع الخدمة فً 

للتعامل معها  40,الطرق السرٌعة, وتسجٌل بالغاتهم هاتفٌاً لدى مركز طوارئ األمانة على الرقم 

 .وفق األنظمة

 

 



 

 
, 

مؤسسة مطوفً حجاج دول جنوب شرق آسٌا تقٌم اللقاء السنوي مع 
 كاتب شؤون الحجاجرؤساء م

 

 
أقامت مؤسسة مطوفً حجاج دول جنوب شرق آسٌا الٌوم, اللقاء السنوي مع رؤساء مكاتب شؤون 

مؤسسة بخدمتهم من جنوب شرق آسٌا وتقدٌم عرض متكامل عن الحجاج للدول التً تتشرف ال
  .خطة التفوٌج إلى منشأة الجمرات

وأكد رئٌس مجلس إدارة مؤسسة محمد أمٌن بن حسن أندرقٌري , أن المؤسسة تعمل على توفٌر 
أفضل وأرقى الخدمات للحجاج وفق التوجٌهات الدائمة والمستمرة من حكومتنا الرشٌدة وتسعى من 

إداراتها الداخلٌة والخارجٌة ومطوفٌها على تقدٌم كل ما ٌمكن الحاج الكرٌم من أداء مناسكه خالل 
 .فً ٌسر وسهولة وأمان

وقدم نائب رئٌس بعثة سلطنة بروناي متودٌن طاهر, شكره لحكومة وشعب المملكة على حسن 
مكانات لهم فً كل الرعاٌة واالهتمام المقدم للحجاج والحرص على تقدٌم المزٌد من الخدمات واإل

  .عام, معربا عن شكره للمؤسسة وجمٌع العاملٌن بها على جهودهم فً خدمة الحجاج
وأثنى قنصل مالٌزٌا المسؤول عن شؤون الحجاج المالٌزٌٌن مروان صبر الدٌن, على جهود 
المملكة وما تبذله فً سبٌل خدمة ضٌوف الرحمن معربا عن اعتزازه بالخدمات واإلمكانات 

  .فرة فً مختلف المناطق التً ٌسلكها الحجاجالمتو
كما نوه رئٌس مكتب شؤون حجاج تاٌلند محمد جالل الدٌن بن حسٌن, بما تقدمه حكومة خادم 
الحرمٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود ـ حفظه هللا ـ, من أعمال مباركة وخدمات جلٌلة 

غانمٌن مقدرا فً ذات الوقت من تولٌه  لحجاج منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمٌن
  .المؤسسة من عناٌة واهتمام بالحجاج الذٌن تتشرف بخدمتهم

فٌما عبر رئٌس مكتب حجاج الصٌن عادل حاج كرٌم, عن شكره لجمٌع العاملٌن فً خدمة الحجاج 
ون ألف حاج ٌقدر 14من هذه البالد المباركة, الفتا أن حجاج الصٌن البالغ عددهم هذا العام 

  .باعتزاز ما تبذله المملكة حكومة وشعبا فً سبٌل خدمة وراحة ضٌوف الرحمن
وأكد رئٌس مكتب حجاج الفلبٌن عبدالواحد إنجو, وصول سبعة آالف حاج فلبٌنً إلى األراضً 

المقدسة وسط ترحٌب وعناٌة كاملة من الجمٌع فً بالد الحرمٌن, مؤكدا سعً البعثة الفلبٌنٌة إلى 
 .مل مع المؤسسة فٌما ٌؤدي إلى راحة وسالمة الحجاجالتعاون الكا

وأعرب رئٌس مكتب شؤون حجاج إندونٌسٌا الدكتور أحمد دمٌاطً, عن شكره وامتنانه لحكومة 
  .المملكة على توفٌر الراحة للحجاج, مشٌدا بالتطور المستمر للتسهٌل على الحجاج

  .وفً نهاٌة الحفل جرى توزٌع الهداٌا التذكارٌة
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على صحت الحدبج الوٌىهيي وفد هي هإسست األدالء ببلوديٌت الوٌىرة يطوئي  

 

زار وفد من المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة، أمس الحجاج المنومٌن بمستشفى الملك فهد 
، واطمأنوا علٌهم ووقفوا على احتٌاجاتهم واستمعوا من أطباء المستشفى عن أحوالهم الصحٌة فٌما 

 .قدمت الهداٌا للحجاج المنومٌن
وأكد رئٌس المجلس الدلٌل حاتم بالً، أن متابعة حالة الحجاج الصحٌة هً من واجبات المؤسسة 

األهلٌة لألدالء وكذلك تقدٌم الرعاٌة لهم من خالل المستشفٌات بالمدٌنة المنورة منذ قدومهم وحتى 
ة التً مغادرتهم إلى بالدهم وهو واجب تحرص المؤسسة على القٌام بها بالتنسٌق مع وزارة الصح

 .تبذل جهود جبارة لتقدٌم الرعاٌة الصحٌة لضٌوف الرحمن
وقد عبر الحجاج، عن تقدٌرهم لحكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل 

سعود، على ما تقدمه من خدمات بغٌة راحة ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام وزوار مسجد نبٌه 
  .علٌه أفضل الصالة والسالم
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 األدالء ٌزورون الحجاج المنومٌن بالمستشفى

 

 

 جازي الشرٌف –المدٌنة المنورة 

 تصوٌر: محمد قاسم

دلس قبم رئيس هدلس ئدارة األدالء حبتن بي خعفز ببلي وًبئبت عصبم دهيبطي وعدد هي اعضبء ه

اإلدارة ، بزيبرة الحدبج الوٌىهيي بوستشفى الولك فهد ببلوديٌت الوٌىرة حيث اطوأًىا عليهن 

ووقفىا على احتيبخبتهن واستوعىا هي اطببء الوستشفى عي احىال الحدبج الصحيت فيوب قدم 

 .أعضبء الودلس الزهىر والهدايت التذكبريت للحدبج الوٌىهيي

اج الصحٌة هً من واجبات المؤسسة األهلٌة لألدالء وكذلك تقدٌم وأكد بالً ان متابعة حالة الحج

الرعاٌة لهم من خالل المستشفٌات بالمدٌنة المنورة منذ قدومهم وحتى مغادرتهم إلى بالدهم وهو 

واجب تحرص المؤسسة على القٌام بها بالتنسٌق مع وزارة الصحة والتً تبذل جهود جبارة لتقدٌم 

 .رحمنالرعاٌة الصحٌة لضٌوف ال

من جهته قال عضو مجلس اإلدارة المشرف على قطاع الخدمات االنسانٌة وخدمات الحجاج الدلٌل 

خالد بن حسن حبش ان هذه الزٌارة لخدمة ضٌوف الرحمن واجبة إلدخال السرور على الحجاج 

المنومٌن وذوٌهم, وقد عبر الحجاج عن شكرهم لهذه الزٌارة وارتفعت اصواتهم واٌدٌهم بالدعاء 

لحكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز على كل ما تقدمه لراحة ضٌوف 

 . الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم
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 طٍعٛا عٍٝ س١ش اٌخذِاخ ٚاٌرٛافك اٌرمٕٟ

 رؤسبء بعثبث يشيدوى ببألداء االحتزافي لألخهزة الوسإولت عي الحح

 

 ظٌٛح سؤساء ِىاذة ضإْٚ اٌحعاض ِٓ ِخرٍف اٌذٚي

 خاٌذ اٌضا٠ذٞ -اٌّذ٠ٕح إٌّٛسج 

أضاد عذد ِٓ اٌّسإ١ٌٚٓ فٟ لطاعاخ ِخرٍفح تاٌّذ٠ٕح إٌّٛسج ٚسؤساء ِىاذة ضإْٚ اٌحعاض تاألداء 

اٌعاٌٟ ٚاالحرشافٟ اٌزٞ ذمَٛ تٗ األظٙضج اٌّع١ٕح تاٌحط فٟ خذِح ض١ٛف اٌشحّٓ ٚرٌه عمة ظٌٛح 

ألدالء ٌُٙ عٍٝ اٌّشاوض ٚاٌّىاذة اٌخذ١ِح ٚاسرّاعُٙ ٌطشغ ذفص١ٍٟ ِٓ سئ١س اٌّإسسح اال١ٍ٘ح ٌ

حاذُ تاٌٟ تحضٛس ٚو١ً ٚصاسج اٌحط ٌطإْٚ اٌض٠اسج ِحّذ اٌث١عاٚٞ، ح١س ذحذز عٓ اٌخذِاخ 

اٌرٟ ذمذِٙا اٌّإسسح ٌٍحعاض ِٕز دخٌُٛٙ ٌٍّذ٠ٕح ٚحرٝ ِغادسذٙا عمة ظٌٛح ذعش٠ف١ح ٔظّرٙا 

اٌّإسسح ٌعذد ِٓ اٌّسإ١ٌٚٓ ٚسؤساء ِىاذة ضإْٚ اٌحعاض ِٓ ِخرٍف اٌذٚي، ح١س تذأخ اٌعٌٛح 

اسرمثاي اٌض١ٛف تّعٍس ض١افح اٌحعاض اٌزٞ أٔطأذٗ اٌّإسسح عٍٝ اٌطشاص اٌرشاشٟ، شُ ذعٛي ت

اٌحضٛس تألساَ ِىاذة اٌخذِح ا١ٌّذا١ٔح ِٓ اسرمثاي ٚذٕس١ك ٚأسضفح ٚاطٍعٛا عٍٝ اٌرٛافك اٌرمٕٟ ت١ٓ 

ذِح أعّاي اٌّإسسح ٚاٌّساس اإلٌىرشٟٚٔ اٌزٞ أٔطأذٗ اٌٛصاسج ٚأشش رٌه فٟ ذسش٠ع ٚذس١ًٙ اٌخ

اٌّمذِح ٌض١ٛف اٌشحّٓ، ٚفٟ ٔٙا٠ح اٌعٌٛح عثش اٌض١ٛف عٓ ذمذ٠شُ٘ ٌٍعٙٛد اٌرٟ ذمَٛ تٙا اٌذٌٚح 

ٚاٌعٙاخ اٌخذ١ِح ح١س لاي َ. ٠ح١ٝ س١ف ٚو١ً األ١ِٓ اٌّساعذ ٌٍخذِاخ تأِأح إٌّطمح أٔٗ ِٓ 

ِٚٓ  عا٠ص ذطٛس اٌخذِاخ اٌخاصح تاٌحعاض ٠الحظ اٌفاسق اٌىث١ش فٟ االسرفادج ِٓ اٌرم١ٕاخ

ذطٛساخ اٌعًّ اإلداسٞ ٚذطث١مٗ تذلح ٚئذماْ ِّا ٠ع١ٓ ٠ٚسًٙ عٍٝ اٌحع١ط أداء فش٠ضرُٙ، ِٚا ٠مَٛ 

تٗ اٌعاٍِْٛ ا١ٌّذا١ْٔٛ ِٓ اٌطثاب اٌسعٛدٞ ٠عذ ِفخشج ٌثالدٔا ح١س ٠رُ اٌرعاًِ خالي فرشج لص١شج 

خ ِٓ اٌخذِاخ اٌع١ٍٍح ِع ٘زٖ االعذاد اٌىث١شج ِٓ اٌحعاض، ِا سأ٠ٕاٖ ٠سش ٠ٚطشف فٙٛ اِرذاد ٌراس٠

اٌرٟ ذمذِٙا اٌذٌٚح سعا٘ا هللا ٌٍحع١ط ِٕز عٙذ اٌّإسس ط١ة هللا ششاٖ ٚحرٝ عٙذ خادَ اٌحش١ِٓ 

 -حفظٗ هللا-اٌطش٠ف١ٓ اٌٍّه سٍّاْ 
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ٌطمئن على صحة الحجاج المنومٌن« األدالء»وفد   

 

 واس - المدٌنة المنورة

زار وفد من المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة، أمس الحجاج المنومٌن بمستشفى الملك 
فهد، واطمأنوا علٌهم ووقفوا على احتٌاجاتهم واستمعوا من أطباء المستشفى عن أحوالهم 

 .الصحٌة، فٌما قدمت الهداٌا للحجاج المنومٌن

الة الحجاج الصحٌة هً من واجبات وأكد رئٌس المجلس الدلٌل حاتم بالً، أن متابعة ح
المؤسسة األهلٌة لألدالء وكذلك تقدٌم الرعاٌة لهم من خالل المستشفٌات بالمدٌنة المنورة منذ 
قدومهم وحتى مغادرتهم إلى بالدهم وهو واجب تحرص المؤسسة على القٌام بها بالتنسٌق مع 

 .لضٌوف الرحمنوزارة الصحة التً تبذل جهودا جبارة لتقدٌم الرعاٌة الصحٌة 

وعبر الحجاج، عن تقدٌرهم لحكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل 
سعود، على ما تقدمه من خدمات بغٌة راحة ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام وزوار 

 .مسجد نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم
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 األهيز فيصل بي سلوبى يعتود دليل تٌظين هببدراث الشببة

وسددتطىيز هيداى سيد الشهداء ببلوديٌت الوٌىرة وئعوبر ال  

 
 

 :قصبص هزواى - الوٌىرة لوديٌت

ض، ّٚظٗ أ١ِش ِٕطمح اٌّذ٠ٕح إٌّٛسج صاحة اٌسّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١صً تٓ سٍّاْ تٓ عثذاٌعض٠

اٌعٙاخ اٌّع١ٕح ترط٠ٛش ١ِذاْ س١ذ اٌطٙذاء ٚاالسذماء تاٌخذِاخ اٌّمذِح ٌّشذاد٠ح ِٓ األ٘اٌٟ 

ٚصٚاس اٌّذ٠ٕح إٌّٛسج، ٚرٌه فٟ ئطاس اال٘رّاَ ٚاٌعٕا٠ح اٌرٟ ١ٌٛ٠ٙا سّٖٛ ٌٍّعاٌُ اٌراس٠خ١ح 

ِحّذ صٍٝ هللا تاٌّذ٠ٕح إٌّٛسج ٌّٚا ٠ّصٍّٗ ١ِذاْ س١ذ اٌطٙذاء ِٓ أ١ّ٘ح السذثاطٗ تس١شج إٌثٟ 

 .ع١ٍٗ ٚسٍُ، ٚتاحذٜ اٌّعاسن اٌرٟ لاد٘ا

ِصً  0444ٚذطًّ األعّاي اٌرط٠ٛش٠ح ِراتعح ذٕف١ز ِسعذ س١ذ اٌطٙذاء اٌزٞ ٠سرٛعة لشاتح 

إلٔعاصٖ تطىً عاظً، ٚذٕظ١ُ اٌّثاسظ اٌعطٛائ١ح ِع ذحذ٠ذ ّٔٛرض ِّٛحذ ٌٙا، ٚذط٠ٛش ِعشٜ 

ص١أح أعّذج اإلٔاسج ٚاألسصفح ٚذظ١ًٍ اٌّّشاخ  ٚادٞ لٕاج ٌٍعضء اٌّاس تا١ٌّذاْ؛ ئضافح ئٌٝ

اٌشئ١س١ح، ِع ٚضع ٌٛحاخ ئسضاد٠ح تا١ٌّذاْ، ٚذٕظ١ُ ِٛالف اٌس١اساخ. ٚذراتع اٌعٙاخ اٌّع١ٕح 

األعّاي إلٔعاص٘ا خالي شالشح أضٙش، األِش اٌزٞ س١سُٙ فٟ ذحس١ٓ ٘زٖ إٌّطمح اٌراس٠خ١ح 

ظٝ ١ِذاْ س١ذ اٌطٙذاء تّىأح د١ٕ٠ح ٚذاس٠خ١ح اٌّّٙح، ٚذٛف١ش اٌخذِاخ اٌالصِح ٌضٚاس٘ا. ٠ٚح

وٛٔٗ ِٛلع ألحذ أُ٘ اٌّعاسن فٟ عٙذ إٌثٟ ِحّذ صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚسٍُ، ٠ٚطًّ ظثً اٌشِاج 

٠ٚحرضٓ ِمثشج ضٙذاء ِعشوح أحذ . ِٓ ظٙح أخشٜ اعرّذ األ١ِش ف١صً تٓ سٍّاْ تٓ 

ظ١ٙاذٗ فٟ ذع١ُّ ٌىافح اإلداساخ عثذاٌعض٠ض، اٌذ١ًٌ اٌرٕظ١ّٟ ٌرٕف١ز ِثادساخ اٌطثاب، ٚأصذس ذٛ

ا ٠رُ ئٔعاصٖ َّّ  .اٌّع١ٕح تاعرّادٖ ٚئٔفار ِا ٚسد تٗ ِٓ ِثادساخ ٚاٌشفع ٌسّٖٛ ترماس٠ش دٚس٠ح ع

٠طاس ئٌٝ أْ ٘زا اٌذ١ًٌ ٠أذٟ ٔرائط ٚسش عًّ ٚاظرّاعاخ ِرراتعح عمذخ تّطاسوح ِعّٛعح ِٓ 

١ح، ح١س ٔٛلطد اٌعذ٠ذ ِٓ األفىاس اٌطثاب ٠ّصٍّْٛ أتٕاء إٌّطمح ِٓ ِخرٍف اٌّشاحً اٌذساس

ٚاٌّمرشحاخ اٌرٟ ذذٚس حٛي اٌّطاس٠ع ٚاٌّثادساخ اٌرٟ ذُٙ اٌطثاب ٚذفٟ تاحر١اظاذُٙ، ٚوزٌه 

ذضّٓ اٌذ١ًٌ عٍٝ خطظ عًّ ّٔٛرظ١ٗ ٚئسرشاذ١ع١ح ذحذد دٚس وافح اٌعٙاخ اٌّع١ٕح تاٌّطاسوح 

 .فٟ اٌرٕف١ز
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