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نائب المدير التنفيذي للبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة يزور 

 األردن للتنسيق الستضافة ذوي شهداء فلسطين

 

لبرنامج ضٌوف خادم الحرمٌن الشرٌفٌن للحج والعمرة والزٌارة الدكتور عقد نائب المدٌر التنفٌذي 

ان اجتماعا مع القائمٌن على مؤسسة ذوي  زٌد بن علً الدكان الٌوم ، فً العاصمة األردنٌة َعمَّ

شهداء فلسطٌن ووفد الحكومة الفلسطٌنٌة بحضور رئٌس القسم القنصلً السعودي صالح بدٌوي، 

وجرى خالل االجتماع الذي حضره رئٌس لجنة حجاج فلسطٌن فً .ومساعده أحمد الحمٌضً

، وكانت 1436البرنامج عبد العزٌز بن ناصر الصالح استعراض تجربة البرنامج لموسم حج عام 

األمانة العامة للبرنامج قد أعدت فٌلما وثائقٌا تضمن فعالٌات الموسم لحجاج ذوي شهداء فلسطٌن، 

الطرفان الممٌزات الحاصلة خالل العام الماضً، وآلٌة تالفً أٌة وقد شاهده الجمٌع، ثم استعرض 

من جانبه، وصف الدكتور .ه أكثر نجاحاً من سابقه1431ملحوظات رصدت لٌكون موسم هذا العام 

 هم، حٌث تعاون الجمٌع وأعربوا عنزٌد الدكان اجتماعه بالمشار إلٌهم بأنه اجتماع فاعل وم

لجهد وموفور العمل، حرصا منهم على أن ٌكون موسم هذا العام سببا رغبتهم األكٌدة فً بذل كبٌر ا

من جهتهم، ثمن ممثلو الحكومة .فً إدخال السعادة والسرور على قلوب أشقائنا فً فلسطٌن الغالٌة

الفلسطٌنٌة ومؤسسة شهداء فلسطٌن الجهود الكبٌرة التً تبذلها حكومة المملكة بقٌادة خادم الحرمٌن 

، مؤكدٌن أنه ال ٌسعهم إال أن ٌسألوا -حفظه هللا  -سلمان بن عبد العزٌز آل سعود  الشرٌفٌن الملك

هللا العلً القدٌر أن ٌجزي المملكة حكومة وشعبا خٌر الجزاء وأوفاه، وأن ٌدٌم علٌهم األمن واألمان 

ٌن، والرخاء واالستقرار، كفاء الخدمات الجلٌلة التً ٌبذلونها بكل ود ومحبة إلخوانهم فً فلسط

وفً ختام االجتماع، قدم نائب المدٌر التنفٌذي لبرنامج ضٌوف خادم .وعلى رأس هذه الخدمات

مما ٌذكر أن .الحرمٌن الشرٌفٌن هدٌة تذكارٌة لممثلً الحكومة الفلسطٌنٌة ومؤسسة شهداء فلسطٌن

ٌوف لجنة حجاج فلسطٌن التً ٌرأسها عبد العزٌز بن ناصر الصالح تتولى متابعة جمٌع شؤون ض

خادم الحرمٌن الشرٌفٌن المرشحٌن من دولة فلسطٌن، وٌتبعها ثمانً لجان تحرص جمٌعها على 

القٌام بمهامها المناطة بها خٌر قٌام لضمان حصول الضٌوف على أفضل الخدمات فً سبٌل أداء 

مما ٌذكر أنه تم استضافة ثالثة عشر ألف حاج من ذوي شهداء .فرٌضة الحج بكل ٌسر وسهولة

هـ، فً سلسلة متواصلة من الجهود التً تبذلها المملكة العربٌة 1436فلسطٌن حتى حج عام 

  -.أٌده هللا -السعودٌة بقٌادة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبد العزٌز آل سعود 
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 جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي يحبط محاولة المرأتين لتهريب الكوكائين
 

تواصل الجمارك السعودٌة نجاحها فً مكافحة تهرٌب الممنوعات، حٌث تمكنت مؤخرا جمارك 

مطار الملك عبدالعزٌز الدولً بجدة من إحباط محاولتٌن المرأتٌن تهرٌب كمٌة من مادة الكوكائٌن 

 .كلجم، عثر علٌها مخبأة فً أحشائهن وذلك عند قدومهن إلى المملكة عبر المطار( 26165بلغت )

أكد ذلك مدٌر عام جمرك مطار الملك عبدالعزٌز الدولً عبدهللا الفالي، مبٌناً أن المراقبة الجمركٌة 

اشتبهت فً راكبة قادمة ضمن ركاب إحدى الرحالت للمطار ، حٌث اخضعت للتفتٌش الذاتً 

( كبسولة مخبأة فً 98جهاز فحص األحشاء الذي أكد إٌجابٌة النتٌجة، بوجود )وعرضها على 

 .( كلجم من الكوكائٌن1621احشائها تحتوي على )

( 16139وأضاف الفالي: أن الجمرك أحبط كذلك محاولة راكبة قادمة ضمن رحلة أخرى بتهرٌب )

اط المحاولتٌن اتخاذ اإلجراءات كلجم من الكوكائٌن مخبأة داخل أحشائها، مبٌناً أنه جرى بعد إحب

 .الالزمة
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 مرفقاً بأدالء المدينة لخدمة ضيوف الرحمن 56

 

أطلق رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء الدلٌل حاتم بالً األعمال المٌدانٌة 

( مكتبا مساندا 16( مكتب خدمة مٌدانٌا و)11( مرفقا تابعا للمؤسسة وهً )56لـ)

 .( مراكز استقبال3( لجان و)9( إدارة، إضافة إلى )12و)

لعامة واإلعالم الدلٌل كمال خلٌفة أشار أنه عضو المجلس المشرف على العالقات ا

قبل وصول طالئع الحجاج صباح )الخمٌس( إلى المدٌنة المنورة كانت جمٌع مرافق 

 .المؤسسة فً جاهزٌة كاملة وباشرت مهامها وفق خطة تشغٌلٌة دقٌقة

من أبرز مستجدات خطة هذا العام اعتماد »وعن مستجدات خطة هذا العام، قال: 

ة جدٌدة إلعداد الخطط اإلستراتٌجٌة، كما تم إعادة هندسة إجراءات منهجٌة علمٌ

العمل بمركز استقبال مطار األمٌر محمد بن عبد العزٌز الدولً وكذلك إعادة هندسة 

إجراءات العمل بمركزي استقبال الهجرة والبر ودمج عملٌات مكتب التفوٌج مع 

إعادة هندسة اجراءات العمل عملٌات المراكز، إضافة لتطوٌر األنظمة التطبٌقٌة و

الخاصة بحزم الخدمات المقدمة لضٌوف الرحمن، وذلك لتنسجم هذه اإلجراءات مع 

مستجدات المسار اإللكترونً لحجاج الخارج واستكمال التكامل التقنً مع وزارة 

الحج والعمرة بهذا الشأن، كما تم فصل مكتب خدمة حجاج أفرٌقٌا غٌر العربٌة إلى 

ت الذروة وتجوٌد الخدمات المقدمة للحجاج واستحداث مكتب الدعم مكتبٌن لتفتٌ

والمساندة لمكاتب الخدمة المٌدانٌة لعملٌات التودٌع وتوجٌه الحافالت لتالفً أي 

 .قصور فً الخدمات المقدمة
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 مليون من إعاشة الحجاج 333شركة تتقاسم 154

 

شركة لإلعاشة بمكة المكرمة استعداداتها لتأمٌن المواد الغذائٌة وإعاشة 154بدأت 
 .الحجاج خالل موسم حج هذا العام

وأشار عضو لجنة الحج بالغرفة التجارٌة والصناعٌة بمكة المكرمة محمد القرشً، 
 333أن العوائد المالٌة لشركات إعاشة الحجاج خالل موسم الحج تقدر بأكثر من 

ن لاير، مبٌنا أن الشركات تعاقدت مع بعثات الحج ومؤسسات الطوافة إلعاشة ملٌو
 .الحجاج فً مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سواء فً المساكن أو فً المخٌمات

تأمٌن الوجبات الغذائٌة ٌتم وفقا لرغبات الحجاج وعاداتهم الغذائٌة فً »وأضاف: 
لٌات واألوانً التً ستستخدم فً عملٌة بلدانهم، إذ تم توفٌر العمالة والمعدات واآل

الطهً وذلك لتأمٌن وتقدٌم الوجبات لحجاج بٌت هللا الحرام خالل موسم الحج فً 
األوقات المحددة من خالل تجهٌز الوجبات فً المطابخ ومن ثم نقلها عبر السٌارات 

 .«المخصصة لمقار الحجاج، سواء فً مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة

أكد مدٌر إدارة العالقات العامة واإلعالم بأمانة العاصمة المقدسة أسامه  من جهته،
زٌتونً وجود فرق رقابة مٌدانٌة من عدد من المختصٌن للوقوف على مدى سالمة 
تجهٌز الوجبات وتوفر االشتراطات الصحٌة والبٌئٌة فً الشركات والمطابخ لضمان 

 .تقدٌم أفضل الخدمات لضٌوف بٌت هللا الحرام
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 انسفٛؽ انسؼٕظ٘ فٙ ذؽكٛا ٕٚظع انفٕج األٔل يٍ زداج ذؽكٛا

 

 

داد فٜ ح٘دٝغ رئبست اىشؤُٗ اىذْٝٞت شبرك سفٞز خبدً اىحزٍِٞ اىشزٝفِٞ فٜ حزمٞب د. ػبده ٍز

 .اىخزمٞت ىيف٘ج األٗه ٍِ اىحدبج األحزاك فٜ اىؼبصَت اىخزمٞت أّقزة

ٗأشبد د. دٗرسِ ٍذٝز ػبً اىحح ٗاىؼَزة بزئبست اىشؤُٗ اىذْٝٞت اىخزمٞت، بَب حقً٘ بٔ حنٍ٘ت خبدً 

ٜ ٍنت اىَنزٍت اىحزٍِٞ اىشزٝفِٞ ٍِ خٖ٘د ٍيَ٘ست ٍٗشن٘رة فٜ رػبٝت اىحزٍِٞ اىشزٝفِٞ ف

ٗاىَذْٝت اىَْ٘رة، ٍٗب ٝشٖذاُ ٍِ ٍشزٗػبث اىخ٘سؼت اىؼَالقت ىزاحت اىحدٞح ٗحٞسٞز أدائٌٖ 

شؼبئزٌٕ اىذْٝٞت. ٗحث اىحدبج األحزاك ػيٚ اّخٖبس فزصت ٗخ٘دٌٕ فٜ األٍبمِ اىَقذست ىيخفزع 

 .ىيؼببدة

حنٍ٘ت خبدً اىحزٍِٞ فَٞب قبه سفٞز خبدً اىحزٍِٞ اىشزٝفِٞ ىذٙ حزمٞب د. ػبده ٍزداد، إُ 

حخشزف بزػبٝت اىحزٍِٞ اىشزٝفِٞ ٗىٌ  -حفظٔ هللا-اىشزٝفِٞ اىَيل سيَبُ بِ ػبذاىؼشٝش آه سؼ٘د 

حذخز خٖذاً إال ٗبذىخٔ ىخحقٞق راحت ٗاطَئْبُ ضٞ٘ف اىزحَِ ٗأدائٌٖ ىيؼشبئز اىذْٝٞت بنو ٝسز 

ٍِ ٍشزٗع ح٘سؼت اىَطبف  ٗراحت ٗأٍِ ٗاطَئْبُ، ٗأُ ٕذا اىؼبً سٞيَس اىحدبج ّخبئح االّخٖبء

 .ببىحزً اىَنٜ ىخخفٞف االسدحبً

ٗأشبر إىٚ أُ حنٍ٘ت اىََينت حسخؼذ ىَ٘سٌ اىحح ػبز حْفٞذ خطط ٍحنَت فٜ مبفت اىقطبػبث اىخذٍٞت 

 .مبىْقو ٗاإلسنبُ ٗاإلػبشت ٗاىَٞبٓ ٗاىنٖزببء ٗغٞزٕب
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 ػبذاىؼشٝش ببىٜ إىٚ رحَت هللا

 
 

اإلػالً اىخبرخٜ بفزع ٗسارة اإلػالً بَْطقت  اّخقو إىٚ رحَت هللا ػبذاىؼشٝش بِ إبزإٌٞ ببىٜ ٍذٝز

اىَذْٝت اىَْ٘رة ٗاىببحث ٗاىَؤرخ، ٗأدٝج ػيٞٔ اىصالة ظٖز اىسبج ببىَسدذ اىْب٘ٛ اىشزٝف، 

 .ٗٗرٛ خثَبّٔ اىثزٙ فٜ بقٞغ اىغزقذ

 .اىزٝبض" حخقذً ألسزة اىفقٞذ بأحز اىخؼبسٛ ٗاىَ٘اسبة، داػِٞ هللا أُ ٝخغَذٓ ب٘اسغ رحَخٔ"

 ."إّب هلل ٗإّب إىٞٔ راخؼُ٘"
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 انًعُٚح ذٕظع أشٓؽ انًؤؼضٍٛ انًؼاطؽٍٚ فٙ ػًاؼج انًسدع انُثٕ٘ انشؽٚف

 انٕثائقٙ« تانٙ»ظػٕاخ نًٕاطهح يشؽٔع 

 انًعُٚح انًُٕؼج -ازًع انُٓاؼ٘ 

 80/80/6802اإلثٍُٛ 

 

ّٔظػد انًعُٚح انًُٕؼج يطهغ األسثٕع انداؼ٘ انثازث ػثعانؼؿٚؿ تٍ إتؽاْٛى تانٙ، انًرطظض فٙ يؼانى انًسدع 

انُثٕ٘ انشؽٚف ٔ يعٚؽ اإلػالو انطاؼخٙ تفؽع ٔؾاؼج اإلػالو تانًُطقح، زٛث ٔٔؼٖ خثًاٌ انؽازم انثؽٖ تثقٛغ 

 .ًٕع غفٛؽج يٍ انًظهٍٛ تًسدع انؽسٕل ػهّٛ انظالج ٔانسالو طالج اندُاؾج ػهٗ انفقٛعانغؽقع تؼع أٌ أّظخ خ

 :يٕثّق يؼانى انسؽو انُثٕ٘

نع تانٙ قثم زٕانٗ ضًسح ػقٕظ ٔ َٛف فٙ انًعُٚح انًُٕؼج يٍ أسؽج يعُٚٛح ػؽٚقح اؼذثطد تدٕاَة يًٓح فٙ  ُٔ

إزعٖ ٔظائف  -ٙ ٚؼًم قٕٛياً فٙ انًسدع انُثٕ٘ انشؽٚف ذاؼٚص انًعُٚح انًُٕؼج زٛث كاٌ ٔانعِ انشٛص إتؽاْٛى تان

فًٛا ُػؽفد أسؽذّ ترٕنٙ يًٓح اإلشؽاف ٔ انُظاؼج ػهٗ ظاؼ أتٙ إٔٚب االَظاؼ٘ ؼضٗ  –انًسدع فٙ ٔقد ساتق 

نع فٛٓا انكثٛؽ يٍ أفؽاظ أسؽج آل تانٙ فٛٓا، نٛطؽج انؽازم يٍ أسؽج اؼذثطد تراؼٚص يؼانى انًعُٚح  ُٔ هللا ػُّ انرٙ 

انًُٕؼج فٛٓا ٔ انرٙ أٔنٓا انؼُاٚح انطاطح ضالل ؼزهرّ انثسثٛح زٛث كاٌ ذطظظّ انعقٛق فٙ يؼانى انسؽو انُثٕ٘ 

انشؽٚف ٔ قع تؽع فٙ ْػا انداَة ٔ نّ انفضم تؼع هللا فٙ َشؽ يا ُٚؼؽف تؼالياخ يؼانى انسؽو يٍ انعاضم انػ٘ نقٙ 

فٙ يُرظف انقؽٌ انثانث ػشؽ انٓدؽ٘ انرٙ اْرًد تٕضغ ػُاٚح ذاؼٚطٛح ضالل انؼًاؼاخ انًرٕانٛح ػهّٛ ضاطح 

انؼالياخ نكم يانّ طهح تانُثٛظهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى ٔ انطهفاء انؽاشعٍٚ ؼضٕاٌ هللا ػهٛٓى، زٛث ػُٙ انثازث ترٕثٛق 

ذهك انؼالياخ ٔ َشؽ ذفاطٛهٓا نًا ٚرؽذة ػهٗ يؼؽفرٓا يٍ زعٔظ انؽٔضح انشؽٚفح ٔ انرٕثٛق انًكاَٙ نسدؽاخ 

 .اخ انًؤيٍُٛأيٓ
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 :انشؽٚفح« انسدؽاخ»يٕاقغ 

ضالل يسٛؽذّ انكثٛؽ يٍ انقضاٚا انًرؼهقح تانًسدع انُثٕ٘ انشؽٚف ٔ كاٌ ٚؼًم ػهٗ  -ؼزًّ هللا-ٔ أثاؼ انثازث 

ٓا يٕقغ زدؽج تُاخ ؼسٕل هللا طهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى انرٙ شٓعخ  ًّ إطعاؼ يظُف يسرقم ٚؼانح انكثٛؽ يُٓا ٔ يٍ أْ

ٛق انؽٔاٚاخ انراؼٚطٛح يٕقغ ذهك انسدؽاخ، ٔقع سطؽ انؽازم قع أضؽج انؽازم انؼعٚع يٍ انظٕؼ ٔ اضطؽاتاً فٙ ذٕث

 .األفالو انٕثائقٛح نهًسدع انُثٕ٘ انشؽٚف

يؤؼش انسٛؽج ٔػًاؼج انًسدع:انؽازم أّؼش يٍ ضالل يدًٕػح يٍ انًشؽٔػاخ انثسثٛح نهكثٛؽ يٍ يؼانى انًسدع 

 .اء فٙ ذاؼٚص انًعُٚح انُثٕٚحانُثٕ٘ نٛظثر تػنك يٍ أتؽؾ انطثؽ

ٔ ٚؽخغ انفضم نهؽازم فٙ إياطح انهثاو ػٍ انكثٛؽ يٍ يسرٕٚاخ انًسدع انشؽٚف تسثة ٔنؼّ يٍ ضالل ؼزهح انثسث 

ٔ انرقظٙ ػٍ ذاؼٚص ػًاؼج انًسدع انُثٕ٘ انشؽٚف انػ٘ أيضاِ طٕال زٛاذّ انثسثٛح فٙ ذٕثٛق ػًاؼج انًقظع 

ٚهرف زٕنّ انكثٛؽ يٍ طهثح انؼهى ٔ انًٓرًٍٛ ٔ انثازثٍٛ ػٍ ذاؼٚص انًعُٚح األٔل نؿائؽ٘ طٛثح انطٛثح، زٛث 

انًُٕؼج، فًٛا ذًثم سٛؽج انؽازم انثسثٛح ًَٕغخاً فؽٚعاً فٙ زٛاج انًؤؼضٍٛ ٔ انثازثٍٛ ٔ انًٓرًٍٛ تانسٛؽج انُثٕٚح 

 .فٙ انٕقد انًؼاطؽ

ؼزًّ -ٔ كافح انٕسظ انثسثٙ فٙ طٛثح انًؤؼش انؽازم َٔؼٗ ػثعهللا كاتؽ انثازث ٔ انًٓرى تاٜثاؼ انُثٕٚح انشؽٚف

فقعخ انًعُٚح انًُٕؼج إزعٖ انشطظٛاخ انثسثٛح انٓايح فٙ ذاؼٚص انًسدع »: انًعُٚح » ٔ قال فٙ زعٚث نـ  -هللا

انُثٕ٘ ٔ انًؼانى انُثٕٚح تانًعُٚح انًُٕؼج ٔ كاٌ ضالل انفرؽج ٚؼًم ػهٗ إطعاؼ فٛهى ٔثائقٙ ضاص ذًّٛؿ تفؽائع 

فٕائع ٔ َٕاظؼ انظٕؼ ٔ قع ؼذة نػنك يٍ ضالل ؼزهح يٍ انثسث ٔ كاٌ ُٕٚ٘ أٌ ٚكٌٕ غنك انؼًم يساًْح يُّ فٙ ان

شؽف ضعيح يسدع ؼسٕل هللا طهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى ٔ َعػٕ أتُاءِ ٔ أسؽذّ أٌ ٕٚاطهٕا ذهك انًسٛؽج يٍ تؼعِ ؼزًّ 

االَرٓاء ٔانرٙ سٛسرفٛع يُٓا أتُاء طٛثح ٔ ؾٔاؼ انًسدع هللا إلضؽاج ْػِ انًاظج انؼهًٛح انرٙ َؿػى أَٓا شاؼفد ػهٗ 

 .انُثٕ٘ انشؽٚف
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ؾاؼ يؼانٙ ؼئٛس ظٕٚاٌ انًظانى انؼايح تعٔنح انسٕظاٌ؛ انشٛص أزًع أتٕ ؾٚع أزًع ٔانٕفع انًؽافق 

 .ٔكاٌ فٙ اسرقثانٓى يُسٕتٙ انًؼؽع شؽٚفٍٛيؼؽع ػًاؼج انسؽيٍٛ ان نّ

ٔيدسًاخ   ٔاسرًغ انٕفع إنٗ شؽذ يفظم ػٍ انًؼؽع ٔيا ٚسرّٕٚ يٍ يقرُٛاخ ٔطٕؼ

 .نهرٕسؼاخ انرٙ شٓعْا انسؽياٌ انشؽٚفاٌ ػثؽ انؼظٕؼ ٔفٙ انؼٓع انسؼٕظ٘ ذسعٚعاً 

ذطٕؼ ػًاؼج ٔفٙ َٓاٚح اندٕنح أتعٖ انضٕٛف إػداتٓى تًا شاْعٔا يٍ طٕؼ ٔيقرُٛاخ ذسكٙ 

ٔنًؼانٙ انؽئٛس انؼاو  -زفظٓى هللا  -انسؽيٍٛ انشؽٚفٍٛ،ٔػثّؽٔا ػٍ شكؽْى ٔندٕٓظ ٔالج األيؽ

نشؤٌٔ انًسدع انسؽاو ٔانًسدع انُثٕ٘ انشٛص انعكرٕؼ ػثعانؽزًٍ تٍ ػثعانؼؿٚؿ انسعٚس 

ل ٔسرظم ٔنًؼانٙ َائثّ نشؤٌٔ انًسدع انسؽاو انشٛص انعكرٕؼ يسًع تٍ َاطؽ انطؿٚى ٔانرٙ الذؿا

  . تئغٌ هللا يسرًؽج

 

 

 

 

 

 

 


