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 أدالء المدٌنة المنورة ٌنظم ورشة عمل عن التودٌع اآللً لمغادرة الحجاج

 

 
 سم وا 2916أغسطس  12موافق هـ ال 1431ذو القعدة  90المدٌنة المنورة 

نظمت المإسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة ورشة عمل للعاملٌن بالمكاتب المٌدانٌة فً نطاق 

(, وذلك لشرح مستجدات برامج الحاسب اآللً فٌما ٌتعلق بآلٌات  2قطاع المجلس اإلشرافً رقم ) 

  .برامج التودٌع اآللٌة لمغادرة الحجاج

( الدلٌل هاشم بن مصطفى 2اإلدارة المشرف على القطاع اإلشرافً رقم ) وأوضح عضو مجلس

مقلٌة, أن الورشة تؤتً ضمن آلٌات برامج العمل التً ٌنفذها قطاع المجلس اإلشرافً المنسق مع 

النقابة العامة للسٌارات , بهدف تقدٌم خدمات متمٌزة لضٌوف الرحمن وبصورة مشرفة من خالل 

خدمات عبر مكاتب الخدمات المٌدانٌة أثناء فترة إقامة الحجاج وحتى منظومة متكاملة من ال

مغادرتهم المدٌنة المنورة , مبٌناً أن للقطاع عدة برامج عمل منها برنامج عمل وحدة قطاع المجلس 

( الذي ٌعنى بتنظٌم العمل داخل القطاع والربط بٌن جمٌع الوحدات التابعة  2اإلشرافً رقم ) 

  .ٌع أعمالهللقطاع وتوثٌق جم

( فٌعنى باإلشراف 2أما برنامج عمل مكتب المجلس اإلشرافً لمكاتب الخدمة المٌدانٌة رقم )

المباشر على مكاتب الخدمة المٌدانٌة وما ٌندرج تحت نطاق مجلسها اإلشرافً من النواحً اإلدارٌة 

جاج الكرام زوار مسجد والمتابعة المٌدانٌة , الذي ٌسعى من خالله لتقدٌم خدمات عالٌة المستوى للح

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم والتنسٌق لمعالجة أي معوقات تطرأ على مكاتب الخدمة , بٌنما 

( برفع مستوى األداء وذلك من خالل التعاون مع 2ٌعنً برنامج عمل مركز توجٌه الحافالت رقم )

نٌة وفق توزٌع أعداد الحجاج مكاتب الخدمة المٌدانٌة بتوجٌه الحافالت إلى مواقع التودٌع المٌدا

للحافالت حسب مدخالت النظام اآللً والتصفٌة مع شركات النقل والنقابة العامة للسٌارات , فٌما 

ٌقدم برنامج عمل مكاتب الخدمة المٌدانٌة جمٌع الخدمات للحجاج الكرام زوار مسجد المصطفى 

طلباتهم واحتٌاجاتهم وإنهاء جمٌع صلى هللا علٌه وسلم والعمل على راحة الحجاج وتلبٌة جمٌع مت

  .إجراءاتهم خالل فترة إقامتهم بالمدٌنة المنورة
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 جمعٌة الكشافة تؤهل قٌاداتها المشاركة فً خدمة حجاج بٌت هللا الحرام
 

 

 سم وا 2916أغسطس  11هـ الموافق  1431ذو القعدة  90مكة المكرمة 

بدأت الٌوم الدورة التخصصٌة لقادة الفرق الكشفٌة وعشائر الجوالة المشاركٌن فً خدمة حجاج بٌت 

العام, التً تنظمها جمعٌة الكشافة العربٌة السعودٌة فً معسكرها الرئٌس بمشعر  هللا الحرام لهذا

  .عرفات التً تستمر ثالثة أٌام

وأوضح مسإول الشإون الفنٌة بمعسكرات الخدمة العامة فً مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 

دٌم خدمة ممٌزة الدكتور غانم بن سعد الغانم, أن الدورة تؤتً من منطلق حرص الجمعٌة على تق

لضٌوف بٌت هللا الحرام, مبٌناً أنها تتناول موضوعات مهمة تساعد القائد والكشاف فً عملٌة المسح 

 .واإلرشاد

قائداً كشفٌاً, تشتمل على مواضٌع متعددة نظرٌة  09وأفاد الغانم أن الدورة التً ٌشارك فٌها 

اعر المقدسة كؤعمال المسح واإلرشاد, وعملٌة, حٌث سٌطبق القادة ما ٌتعلمونه مٌدانٌاً فً المش

وإدارة األزمات والكوارث واإلسعافات األولٌة وأعمال الدفاع المدنً, والتعرف على بٌئة 

معسكرات الخدمة العامة فً الحج, والتطبٌق المٌدانً لعملٌة المسح واإلرشاد, وفنون التعامل مع 

 .اد بالمشاعر المقدسةضٌوف الرحمن والتعرٌف بنظام التسمٌة والترقٌم واإلرش
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اللواء المبدل ٌبحث مع الجهات المشاركة فً الحج إجراءات الطوارئ بمحطات قطار 

 المشاعر المقدسة وخطط اإلخالء الطبً

 
 

 سم وا 2916أغسطس  11هـ الموافق  1431ذو القعدة  90الرٌاض 

عقد قائد قوات الدفاع المدنً بالحج اللواء حمد بن عبدالعزٌز المبدل بالرٌاض على مدى ثالثة أٌام, 

والشإون الصحٌة بمكة  -عدًدا من االجتماعات مع المعنٌٌن من كٍل من قوات أمن المنشآت 

التنسٌق وتوحٌد الجهود واألمن العام, بهدف رفع مستوى  -وهٌئة تطوٌر مكة المكرمة  -المكرمة 

  .بٌن جمٌع الجهات المشاركة بمهمة الحج لتقدٌم أفضل الخدمات لحجاج بٌت هللا الحرام

وتناولت االجتماعات عدًدا من الموضوعات المهمة, منها ما تتعلق بإجراءات الطوارئ بمحطات 

خاللها انتقال فرق قطار المشاعر المقدسة وبخطط اإلخالء الطبً وتحدٌد للمسارات التً ٌمكن من 

  - .ال قدر هللا -الطوارئ أثناء مباشرة الحوادث 

وأعرب اللواء المبدل عن شكره وتقدٌره للجهات الحكومٌة المشاركة فً تلك االجتماعات على 

  .الدور اإلٌجابً والممٌز فً التعاون مع قوات الدفاع المدنً بالحج إلنجاح المهمة
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 منسوبٌها المشاركٌن بالحجدورة تدرٌبٌة ل 145الصحة تعقد 

 
 

 سم وا 2916أغسطس  11هـ الموافق  1431ذو القعدة  90الرٌاض 

( 6199( دورة تدرٌبٌة تستهدف أكثر من )145لة بلجنة التدرٌب بالحج )تنّفذ وزارة الصحة ممث

  .هـ1431مشارك من منسوبٌها المشاركٌن بموسم حج هذا العام 

ورّكزت الوزارة فً خطتها التدرٌبٌة الخاصة بالحج على عالج حاالت اإلجهاد الحراري وضربات 

الحرجة والتدخل السرٌع لحل األزمات  الشمس والتعامل مع الحاالت فً أقسام الطوارئ والرعاٌة

للحاالت الحرجة للبالغٌن , ودعم الحٌاة األساسً والمتقدم , باإلضافة إلى تطبٌق احتٌاطات مكافحة 

انتشار العدوى واألوبئة واألمراض واإلصابات األكثر شٌوعاً فً موسم الحج واإلجراءات الوقائٌة 

حج واالستقصاء البٌئً لفاشٌات األمراض المنقولة لحاالت األمراض المعدٌة ذات األهمٌة فً ال

بالغذاء وكذلك اإلدارة الجٌدة للنفاٌات الطبٌة داخل المنشآت الصحٌة والمراقبة الصحٌة للمنافذ خالل 

التجمعات الحاشدة وتطبٌق إجراءات العمل بالمختبرات الطبٌة واإلجراءات الصحٌحة لتسجٌل 

  .والزٌارات اإلشرافٌة لمراقبة المخزونالمعلومات بالنظام اإلحصائً بالحج 

وحظٌت منطقتً مكة المكرمة والمدٌنة المنورة بالنصٌب األكبر من هذه الدورات, وأبانت الوزارة 

( متدرًبا بمختلف مناطق المملكة 1069( دورة تدرٌبٌة شارك فٌها )61أنه منذ وقت مبكر تم تنفٌذ )

بالتدرٌب المبنً على السٌنارٌوهات المختلفة لحاالت  , كما تم تكثٌف التدرٌب السرٌري واالهتمام

حقٌقٌة من خالل المحاكاة واستخدام الدمى التفاعلٌة, باإلضافة إلى دمج المحاضرات النظرٌة مع 

التطبٌق العملً , والتنسٌق مع الهٌئة السعودٌة للتخصصات الصحٌة العتماد ساعات تعلٌم طبً 

  .ٌةمستمر للدورات الموجهة للفئات الصح

( دورة تدرٌبٌة 51وفٌما ٌخص التدرٌب اإللكترونً فقد قامت الوزارة بإعداد المادة العلمٌة لـ )

ٌُمكن الممارسٌن الصحٌٌن المكلفٌن بالحج خالل هذا  بالتنسٌق مع الجهات ذات االختصاص بما 

ار ما تم اكتسابه العام من االلتحاق بالدورات التدرٌبٌة قبل استالمهم العمل بالمشاعر المقدسة واختب

  .من معلومات عبر موقع إلكترونً تم تصمٌمه خصٌصاً لهذا الغرض

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6 

 

ة رئاسة المسجد النبوي تنفذ دورة لعدد من منسوبٌها والجهات الحكومٌة التابع

 للجنة الحج بالمدٌنة المنورة
 

 سم وا 2916أغسطس  11هـ الموافق  1431ذو القعدة  90لمدٌنة المنورة 

نفذت وكالة الرئاسة العامة لشإون المسجد النبوي ممثلة بؤكادٌمٌة المسجد النبوي , دورة لعدد من 

رات التعامل مع ذوي منسوبً الوكالة ومنسوبً الجهات الحكومٌة التابعٌن للجنة الحج بعنوان " مها

  ".االحتٌاجات الخاصة

وأوضح مدٌر أكادٌمٌة المسجد النبوي باسم بن حمٌدان اللهٌبً أن الدورة تناولت كٌفٌة التعامل مع 

ذوي االحتٌاجات الخاصة ومفهومها وتعرٌفها ونظرة اإلسالم والمجتمع لها , مشٌرا إلى أن الوكالة 

لتدرٌبٌة والتثقٌفٌة لمنسوبً الجهات الحكومٌة بالمدٌنة بصدد تنفٌذ أٌضا حزمة من الفعالٌات ا

 .المنورة لتؤهٌلهم وتنمٌة مهاراتهم المهنٌة والمعرفٌة

  //انتهى //
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 يؼظًٓى يٍ انغُغٛزٍٛ اإلَذَٔٛغٛخ ٔانُٓذٚخ

 غالئغ ظٕٛف انشحًٍ: ٔعذَب أيُبً ٔأيبَبً ٔرشحٛجبً حبساً 

 

 انحغبط يحًذ ٔيحًذ حجٛت ٔنقًبٌ يٍ انُٓذ

 عبنى األحًذ٘ -انًذُٚخ انًُٕسح 

ثذأد غالئغ ظٕٛف انشحًٍ رصم رجبػبً ئنٗ انًذُٚخ انًُٕسح نضٚبسح انًغغذ انُجٕٖ انششٚف 

-ٔانصالح فّٛ ٔانزششف ثبنغالو ػهٗ سعٕل هللا صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى ٔصبحجّٛ أثٗ ثكش ٔػًش 

ٔقعبء ػذح أٚبو فٙ سحبة غٛجخ انطٛجخ قجم أٌ ٚزٕعٕٓا نًكخ انًكشيخ ألداء  -سظٗ هللا ػًُٓب

 .انحظيُبعك 

ٔكبٌ أكضش انقبديٍٛ يٍ انغُغٛزٍٛ اإلَذَٔٛغٛخ ٔانُٓذٚخ ٔقذ أػذ نٓى فشع ٔصاسح انحظ ثبنًذُٚخ 

ثشَبيغب رشحٛجب ٔاعزقجبال فٙ انًطبس يغ رقذٚى ثؼط انٓذاٚب نٓى ٔفٗ يقذيزٓب َغخخ يٍ انقشاٌ انكشٚى 

 .يٍ يغًغ انًهك فٓذ نطجبػخ انًصحف انششٚف

بض" فٙ عبحبد انًغغذ انُجٕٖ ػهٗ شؼٕسْى ثبأليٍ ٔاأليبٌ حبل ٔقذ أعًغ يٍ انزقذ ثٓى "انشٚ

ٔغئذ أقذايٓى ْزِ األسض انًجبسكخ ٔػذو يالحظزٓى يب ٚضػظ أٔ ٚشٚت فكبٌ قذٔيٓى عٓالً ٔيٛغشاً 

ٔارغًذ ئعشاءارّ ثبإلَغبص ٔانغشػخ يٍ قجم يٕظفٙ انًطبس أٔ انًغإٔنٍٛ ػٍ َقهٓى ٔعكُبْى ٔقذ 

جحبَّ أٌ ٚغش نٓى انًغٙء نألساظٗ انًقذعخ ألداء فشٚعخ انحظ ٔصٚبسح حًذٔا هللا ٔأصُٕا ػهّٛ ع

 .يغغذ سعٕل هللا ٔانزششف ثبنغالو ػهّٛ
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ٔقبل انحبط يحًذ صالػ يٍ يصش ٔصهذ نهًذُٚخ يُز صالصخ أٚبو ٔشؼشد ثبنشٔحبَٛخ ٔانغكُٛخ 

ٔيٛبدُّٚ انزٙ  ثًغشد أٌ شبْذد انًغغذ انُجٕٖ انششٚف ثجُبئّ انشبيخ ٔإَٔاسِ انغبغؼخ ٔعبحبرّ

 .رؼكظ يذٖ االْزًبو ٔانشػبٚخ انزٙ رٕنٛٓب انذٔنخ نًقذعبد انًغهًٍٛ عضاْى هللا خٛشا ػهٗ رنك

ٔأظبف أَب ٔصيالئٗ شؼشَب ثًذٖ يب رزًزغ ثّ ْزِ انجالد ثبأليٍ ٔاأليبٌ ٔاالعزقشاس دل ػهٗ رنك 

ٕدح ٔئرقبٌ، ٔكزنك انًششٔػبد انعخًخ انزٙ شبْذَبْب حٕل انحشو انُجٕٖ ٔيب ْٙ ػهّٛ يٍ ع

 .اَصشاف انُبط ألػًبنٓى ٔاَغٛبة حشكخ انغٛش ٔانًشبِ دٌٔ رؼكٛش أٔ اصدحبو

كًب رحذس ػذد يٍ حغبط ئَذَٔٛغٛب ػهٙ ربٌ ٔصيالؤِ فأشبدٔا ثحشاسح االعزقجبل ٔحغٍ انعٛبفخ 

ٔعشػخ ئَغبص انذخٕل ٔػجبساد انزشحٛت يٍ قجم يٕظفٙ انغٕاصاد يغ اثزغبيبد ػشٚعخ رذخم 

 .انُفظ انفشػ ٔانغؼبدح ٔرُغٗ انحبط ٔػضبء انغفش ٔيزبػت سحالد انطٛشاٌ ػهٗ

ٔأكذٔا أٌ ثالد انحشيٍٛ ثفعم هللا صى ثفعم ٔالح األيش فٙ انًًهكخ رُؼى ثأيٍ ٔاعزقشاس قذ ال ٚزٕافش 

 .فٙ أكضش انجهذاٌ رقذيب ٔػشاقخ

انُجٕٖ ٔأدٔا انصالح فّٛ  ٔركشٔا أَٓى قذيٕا ئنٗ انًذُٚخ يُز خًغخ أٚبو صاسٔا خالنٓب انًغغذ

 -سظٙ هللا ػًُٓب-ٔرششفٕا ثبنغالو ػهٗ سعٕل هللا صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى ٔصبحجّٛ أثٗ ثكش ٔػًش 

كًب صاسٔا يغغذ قجبء ٔانًغبعذ انغجؼخ ٔيغغذ انقجهزٍٛ ٔيقجشح شٓذاء أحذ ٔخالل رُقالرٓى ْزِ 

 .انحٛبح ثحًذ هللاقٕثهٕا ثبنزشحبة ٔحشاسح االعزقجبل ٔنى ٚالحظٕا يب ٚؼكش صفٕ 

ٔأصُٕا ػهٗ انغكٍ ٔيب ٚزًزغ ثّ يٍ ئيكبَبد ٔقشثّ انشذٚذ يٍ انًغغذ انُجٕٖ؛ حٛش ٚإدٌٔ انصالح 

فّٛ خًظ يشاد فٙ انٕٛو ًٚشٌٕ ئنّٛ رْبثب ٔئٚبثب ػجش غشق أػذد يغجقب نهًشبح ٔيظههخ ثبنًظالد 

 .ارقبء ألشؼخ انشًظ انحبسقخ فٙ ْزِ األٚبو يٍ فصم انصٛف

ى أعًغ ػذد يٍ حغبط انُٓذ يحًذ حجٛت ٔصيالؤِ ػهٗ أٌ ثالد انحشيٍٛ ثالد أيٍ ٔساحخ يٍ عٓزٓ

َفغٛخ ٚزًهك اإلَغبٌ فٛٓب شؼٕس يٍ انشاحخ ٔانطًأَُٛخ خبصخ ْٕٔ قبدو ألداء سكٍ يٍ أسكبٌ 

 .اإلعالو ٔانزششف ثبنصالح فٙ سحبة انحشو انُجٕٖ انششٚف

 .كٍ يٍ انحشو ٔانخذيبد انًزٕفشح فّٛٔأشبدٔا ثحغٍ االعزقجبل فٙ انًطبس ٔقشة انغ
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فٛصم ثٍ عهًبٌ ٚزفبػم يغ يقٛى « داء انفٛم»فٛصم ثٍ عهًبٌ ٚزفبػم يغ يقٛى آعٕٛ٘ يصبة ثـ

 «داء انفٛم»ثـ آعٕٛ٘ يصبة

انذٕٚاٌ انًهكٙ ٔعّ ثقجٕل حبنخ األساكبَٙ ثًذُٚخ انًهك ػجذهللا انطجٛخ انذٕٚاٌ انًهكٙ ٔعّ ثقجٕل حبنخ األساكبَٙ 

 ثًذُٚخ انًهك ػجذهللا انطجٛخ

 انًذُٚخ انًُٕسح -انًذُٚخ انًُٕسح أحًذ انُٓبس٘  -أحًذ انُٓبس٘ 

 21/80/1824انغًؼخ 

 

رفبػم صبحت انغًٕ انًهكٙ األيٛش فٛصم ثٍ عهًبٌ ثٍ ػجذانؼضٚض أيٛش يُطقخ انًذُٚخ انًُٕسح يغ حبنخ ُيقٛى يٍ 

عُغٛخ آعٕٛٚخ كبٌ ٚؼبَٙ يٍ يشض داء انفٛم يُز ػذح عُٕاد ٔ انزٙ كبَذ رزطهت رهقٙ انشػبٚخ انصحٛخ ثأحذ 

عًِٕ فٙ ثشقٛخ ػبعهخ نهغٓبد انًخزصخ ثعشٔسح قجٕل انحبنخ ٔ رقذٚى انشػبٚخ  انًشاكض انزخصصٛخ ، إر ٔعّ

ػبيبً ( انز٘ ٚؼًم يذّسعبً نهقشآٌ انكشٚى ثأحذ يغبعذ يحبفظخ ثذس انزبثؼخ  53انالصيخ نهًقٛى ػضًبٌ األساكبَٙ ) 

انًهك ػجذهللا انطجٛخ ثًكخ نًُطقخ انًذُٚخ انًُٕسح ، حٛش صذس انزٕعّٛ يٍ انذٕٚاٌ انًهكٙ ثقجٕل انحبنخ ثًذُٚخ 

 . انًكشيخ نزهقٗ انؼالط

ٍ األساكبَٙ ْٕٔ) أة نطفم ٔاحذ ( فٙ ارصبل يغ  ًّ عٕٓد عًٕ أيٛش يُطقخ انًذُٚخ انًُٕسح فٙ » انًذُٚخ » ٔص

ثذء انكبدس انطجٙ فٙ رقذٚى انشػبٚخ انصحٛخ نّ يُز أيظ األٔل ٔفق انخطخ » يزبثؼخ حبنزّ انصحٛخ ، يؤكذا : 

ٕٚيبً يزٕاصهخ ٔيٍ صى  58ثؼذ رشخٛص انحبنخ ٔ انزٙ رغزٕعت انخعٕع نجشَبيظ انؼالط انطجٛؼٙ نًذح  انؼالعٛخ

 . » اعزكًبل انخطخ انؼالعٛخ ػهٗ صالس يشاحم يززبثؼخ

رٕفٗ إصش َفظ  -سحًّ هللا  –ٔ أظبف : أَب يزفبئم ثبنًٕافقخ انكشًٚخ ٔػالعٙ فٙ انًغزشفٗ خصٕصبً ٔ أٌ ٔانذ٘ 

ُٕاد رقشٚجبً حٛش كبٌ ُٚؼبَٙ يٍ انزقشحبد ٔ االنزٓبثبد انزٙ أصبثزّ َزٛغخ يالصيزّ انفشاػ ع 0انًشض قجم 

ّٙ األيم يٍ عذٚذ  » ٔخشٛذ أٌ ٚكٌٕ يصٛش٘ كٕانذ٘ ٔنكٍ رذّخم عًٕ أيٛش انًذُٚخ انًُٕسح عّشَٙ كضٛشاً ٔ أػبد إن

ػجذانؼضٚض ػهٗ ْزِ انجبدسح غٛش  ، ٔ قذو األساكبَٙ شكشِ ٔ ػظٛى ايزُبَّ نغًٕ األيٛش فٛصم ثٍ عهًبٌ ثٍ

ساعٛبً ثأٌ ٚحفظ  -حفظّ هللا -انًغزغشثخ ػهٗ أثُبء انقبئذ انٕانذ خبدو انحشيٍٛ انششٚفٍٛ انًهك عهًبٌ ثٍ ػجذانؼضٚض 

  . انًٕنٗ قبدح ْزِ انجالد انًجبسكخ

االعزًبػٙ ثبنزفبػم فٙ انًقبثم ػجّش انُبشػ االعزًبػٙ ػجذانًبَغ انؼغًٙ ػٍ عؼبدرّ ٔسٔاد يٕاقغ انزٕاصم 

اإلَغبَٙ انز٘ أثذاِ عًٕ أيٛش انًذُٚخ انًُٕسح يغ حبنخ األساكبَٙ ٔ انزٙ كبَذ رزطهت إدخبنّ إنٗ أحذ انًشاكض 

انزخصصٛخ نزهقٗ انشػبٚخ انصحٛخ انالصيخ خصٕصبً ثؼذ أٌ ػغض انًشٚط ػٍ انحشكخ ثغجت صٚبدح انٕصٌ انُبرغخ 

ذ عغًّ ٔرغججذ فٙ إصبثزّ ثبالنزٓبثبد انًضيُخ ٔ أنضيزّ انفشاػ يُز ػذح ػٍ أسربل انهحى فٙ قذيّٛ ٔ انزٙ أصقه

 . عُٕاد
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رفبػم صبحت انغًٕ انًهكٙ األيٛش فٛصم ثٍ عهًبٌ ثٍ ػجذانؼضٚض أيٛش يُطقخ انًذُٚخ انًُٕسح يغ حبنخ ُيقٛى يٍ 

انشػبٚخ انصحٛخ ثأحذ  عُغٛخ آعٕٛٚخ كبٌ ٚؼبَٙ يٍ يشض داء انفٛم يُز ػذح عُٕاد ٔ انزٙ كبَذ رزطهت رهقٙ

انًشاكض انزخصصٛخ ، إر ٔعّ عًِٕ فٙ ثشقٛخ ػبعهخ نهغٓبد انًخزصخ ثعشٔسح قجٕل انحبنخ ٔ رقذٚى انشػبٚخ 

ػبيبً ( انز٘ ٚؼًم يذّسعبً نهقشآٌ انكشٚى ثأحذ يغبعذ يحبفظخ ثذس انزبثؼخ  53انالصيخ نهًقٛى ػضًبٌ األساكبَٙ ) 

انزٕعّٛ يٍ انذٕٚاٌ انًهكٙ ثقجٕل انحبنخ ثًذُٚخ انًهك ػجذهللا انطجٛخ ثًكخ نًُطقخ انًذُٚخ انًُٕسح ، حٛش صذس 

 . انًكشيخ نزهقٗ انؼالط

ٍ األساكبَٙ ْٕٔ) أة نطفم ٔاحذ ( فٙ ارصبل يغ  ًّ عٕٓد عًٕ أيٛش يُطقخ انًذُٚخ انًُٕسح فٙ » انًذُٚخ » ٔص

بٚخ انصحٛخ نّ يُز أيظ األٔل ٔفق انخطخ ثذء انكبدس انطجٙ فٙ رقذٚى انشػ» يزبثؼخ حبنزّ انصحٛخ ، يؤكذا : 

ٕٚيبً يزٕاصهخ ٔيٍ صى  58انؼالعٛخ ثؼذ رشخٛص انحبنخ ٔ انزٙ رغزٕعت انخعٕع نجشَبيظ انؼالط انطجٛؼٙ نًذح 

 . » اعزكًبل انخطخ انؼالعٛخ ػهٗ صالس يشاحم يززبثؼخ

رٕفٗ إصش َفظ  -سحًّ هللا  –ٔانذ٘ ٔ أظبف : أَب يزفبئم ثبنًٕافقخ انكشًٚخ ٔػالعٙ فٙ انًغزشفٗ خصٕصبً ٔ أٌ 

عُٕاد رقشٚجبً حٛش كبٌ ُٚؼبَٙ يٍ انزقشحبد ٔ االنزٓبثبد انزٙ أصبثزّ َزٛغخ يالصيزّ انفشاػ  0انًشض قجم 

ّٙ األيم يٍ عذٚذ  » ٔخشٛذ أٌ ٚكٌٕ يصٛش٘ كٕانذ٘ ٔنكٍ رذّخم عًٕ أيٛش انًذُٚخ انًُٕسح عّشَٙ كضٛشاً ٔ أػبد إن

شِ ٔ ػظٛى ايزُبَّ نغًٕ األيٛش فٛصم ثٍ عهًبٌ ثٍ ػجذانؼضٚض ػهٗ ْزِ انجبدسح غٛش ، ٔ قذو األساكبَٙ شك

ساعٛبً ثأٌ ٚحفظ  -حفظّ هللا -انًغزغشثخ ػهٗ أثُبء انقبئذ انٕانذ خبدو انحشيٍٛ انششٚفٍٛ انًهك عهًبٌ ثٍ ػجذانؼضٚض 

  . انًٕنٗ قبدح ْزِ انجالد انًجبسكخ

جذانًبَغ انؼغًٙ ػٍ عؼبدرّ ٔسٔاد يٕاقغ انزٕاصم االعزًبػٙ ثبنزفبػم فٙ انًقبثم ػجّش انُبشػ االعزًبػٙ ػ

اإلَغبَٙ انز٘ أثذاِ عًٕ أيٛش انًذُٚخ انًُٕسح يغ حبنخ األساكبَٙ ٔ انزٙ كبَذ رزطهت إدخبنّ إنٗ أحذ انًشاكض 

صٌ انُبرغخ انزخصصٛخ نزهقٗ انشػبٚخ انصحٛخ انالصيخ خصٕصبً ثؼذ أٌ ػغض انًشٚط ػٍ انحشكخ ثغجت صٚبدح انٕ

ػٍ أسربل انهحى فٙ قذيّٛ ٔ انزٙ أصقهذ عغًّ ٔرغججذ فٙ إصبثزّ ثبالنزٓبثبد انًضيُخ ٔ أنضيزّ انفشاػ يُز ػذح 

 . عُٕاد
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 يحبٔس نخطخ يزبثؼخ عٕدح انخذيبد ثًشافق اإلٕٚاء 9عٛبحخ انًذُٚخ: 
 انًذُٚخ انًُٕسح -يٕعٗ انغُٓٙ 

 21/80/1824انغًؼخ 

ٕٚاصم فشع انٓٛئخ انؼبيخ نهغٛبحخ ٔانزشاس انٕغُٙ ثًُطقخ انًذُٚخ انًُٕسح قٛبط خطخ انًزبثؼخ نغٕدح انخذيبد 

ٛبحٙ ٔيشغهٙ األَشطخ انغٛبحٛخ األخشٖ، ٔرفؼٛم انذٔس انشقبثٙ انًقذيخ يٍ قجم يشغهٙ يشافق اإلٕٚاء انغ

ٔانزضايٓى ثًزطهجبد ٔاشزشاغبد انزشخٛص انُظبيٛخ خالل يٕعى إعبصح انصٛف ٔػٛذ األظحٗ، ثبنزُغٛق يغ اإلداسح 

 .انؼبيخ نهزشاخٛص ٔقطبع انًُبغق

( فُذقًب، 533اَٛخ ٔيغذٔنخ نًزبثؼخ )ٔأٔظح انًُٓذط خبنذ انشٓشاَٙ يذٚش ػبو انفشع أٌ انخطخ رشًم صٚبسح يٛذ

( يُظى سحالد، ٔرغطٙ انخطخ عغشافًٛب انًذُٚخ انًُٕسح 21( ٔكبالد عفش، )283( ٔحذح عكُٛخ يفشٔشخ، )249)

ٔيحبفظبد انؼال، يٓذ انزْت، انحُبكٛخ، ثذس، كًب رغطٙ صيًُٛب إعبصح َٓبٚخ انؼبو انذساعٙ )انصٛف(، إعبصح انٕٛو 

يحبٔس يؤكًذا  9ألظحٗ )انحظ(.ٔاعزؼشض انًُٓذط انشٓشاَٙ أْذاف انخطخ ٔانزٙ رزعًٍ انٕغُٙ، إعبصح ػٛذ ا

ب نذٖ انغٓبص انشقبثٙ فٙ ْٛئخ  ًً ػهٗ أًْٛخ دٔس انًغزفٛذٍٚ يٍ خذيبد يشافق اإلٕٚاء انغٛبحٙ، إِر ٚؼذ يؤشًشا يٓ

ًْب إنٗ أًْٛخ انزٕاصم يغ أ٘ عبئح أٔ َضٚم حٛبل انخذيبد انًقذيخ  نّ، ٔانزجهٛغ ػٍ أ٘ يالحظبد أٔ انغٛبحخ، يُٕ

قصٕس فٙ انخذيبد انًقذيخ فٙ انًُشأح ٔفقًب نزصُٛفٓب، عٕاء كبٌ فٙ االعزقجبل، انخذيبد داخم انغشف، أٔ خذيبد 

أخشٖ فٙ انًُشأح، حٛش ًٚكٍ انزٕاصم ػجش انجشٚذ اإلنكزشَٔٙ ٔرؼجئخ ًَٕرط ٚقٕو انُضٚم ثزؼجئزّ ٔإسعبنّ، أٔ 

 .( ٔانزجهٛغ يجبششح ػٍ أ٘ يالحظخ أٔ شك29900ٖٕغبَٙ )االرصبل ػهٗ انٓبرف انً

 

 .انزأكذ يٍ َظبيٛخ األَشطخ انغٛبحٛخ

 .انزأكذ يٍ ٔظغ األعؼبس انًؼزًذح يٍ انٓٛئخ ٔيقبسَزٓب ثبألعؼبس انًقذيخ نهُضالء

 .انزضاو انًُشأح ثبألعؼبس انًؼزًذح ٔػذو رغبٔصْب

 .خاالنزضاو ثغٕدح انخذيخ انًقذيخ ٔيغزٕٖ انُظبف

 .ظجػ يخبنفبد يشافق اإلٕٚاء انغٛبحٙ ٔاألَشطخ ٔانًٍٓ انغٛبحٛخ

  انزأكذ يٍ رشاخٛص يكبرت انغفش انغٛبحٙ ٔيُظًٙ انشحالد انًًبسعخ نهُشبغ

 .االنزضاو ثبنًؼبٚٛش ٔاالشزشاغبد ٔإشٓبس انشخص فٙ يكبٌ ٔاظح

ش انٓبرف انغٛبحٙ ٔانزؼبيم يؼٓب حغت يزبثؼخ ٔإَٓبء انشكبٖٔ انٕاسدح نهفشع يٍ خالل انًشزكٙ أٔ انزٙ رشد ػج

 .اإلعشاء انًزجغ

 .(ٔصاسح انزغبسح -انذفبع انًذَٙ  -انزُغٛق يغ انغٓبد انحكٕيٛخ )انجهذٚخ 
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 ترتٌبات الستقبال الحجاج اإلٌرانٌٌن القادمٌن من خارج بالدهم

 

ترتٌب الستقبال حجاج إٌرانٌٌن قادمٌن من دول أنه تم ال« عكاظ»كشف مصدر مطلع فً وزارة الحج والعمرة لـ

 .آخرى حسب الترتٌبات االعتٌادٌة للدول التً قدموا منها

 44526حاجا حتى نهاٌة أمس األول )األربعاء(, منهم  120442وٌؤتً ذلك فً وقت أعلنت الوزارة وصول 

بن عبدالعزٌز بالمدٌنة حاجا عبر مطار األمٌر محمد  04033حاجا عبر مطار الملك عبدالعزٌز بجدة, و

المنورة, حٌث أكد مدٌر المطار المهندس محمد الفاضل ارتفاع معدل حركة الرحالت الجوٌة حتى الٌوم اآلخٌر 

الستقبال األفواج فً الرابع من ذي الحجة القادم, مشٌرا إلى جاهزٌة صاالت المطار ومنصات الخدمة الستقبال 

رحلة حج,  1430ملحوظ فً رحالت الطٌران المتوقع قدومها بنحو الحجاج, حٌث من المتوقع تسجٌل ارتفاع 

ألف حاج إلى المدٌنة  559% عن موسم الحج الماضً, والتً قدم على متن رحالتها نحو 4بزٌادة بنسبة 

المنورة. وبٌن أن الحركة التشغٌلٌة للمطار تبدأ فً التصاعد تدرٌجٌا ابتداء من الٌوم التشغٌلً األول لكافة 

شركة طٌران محلٌة وعالمٌة  31ة العاملة فً المطار, وذلك الستقبال الرحالت الدولٌة المتمثلة فً األجهز

رحلة, وتعود الرحالت إلى االنخفاض تدرٌجٌا حتى  00ذي العقدة بنحو  15لتصل إلى أعلى مستوٌاتها فً 

استقبال الحجاج خالل الموسم رحلة طٌران, الذي ٌعتبر خاتمة برامج  43الٌوم الرابع من شهر ذي الحجة بنحو 

األول من أعمال الحج فً المطار. وأضاف: تعنى خطة االستقبال خالل الموسم األول باستقبال ضٌوف الرحمن 

فً الصاالت وإنهاء كل إجراءاتهم وتوزٌعهم على الحافالت المخصصة لنقلهم إلى مقار سكنهم فً المدٌنة 

إسسة األهلٌة لألدالء ومكاتب إرشاد الحافالت, فٌما سٌتم تهٌئة ست المنورة بالتعاون مع فرع وزارة الحج والم

 .صاالت بالزا للحج بغرض تودٌع الحجاج المسافرٌن خالل الموسم الثانً

 

 

 

 

 

 



 

 
13 

 ةالف حجاج اندونٌسً تصل المدٌن 181طالئع  

 

أولى طالئع ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار  وصل المدٌنة المنورة مساء الثالثاء 

مسجد نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم من الجنسٌة االندونٌسٌة حٌث كان فً استقبالهم أمام مقر 

سكنهم عدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء ٌتقدمهم رئٌس المجلس الدلٌل 

ٌرافقه رئٌس مكتب شئون حجاج اندونٌسٌا بالمدٌنة المنورة حسن نصرهللا   م بن جعفر بالًحات

ومسؤولً المكتب؛ وفور نزول الحجاج من الحافالت استقبلهم األدالء برش الورود وتقدٌم تمور 

المدٌنة وماء زمزم وسط سعادة غامرة عاشها الحجاج بوصولهم لمدٌنة المصطفى صلى هللا علٌه 

أوضح ذلك عضو مجلس إدارة المؤسسة المتحدث الرسمً الدلٌل كمال بن احمد خلٌفة وسلم 

( حاجاً من 445المدٌنة ضمت )   الذي اضاف ان أولى رحالت حجاج اندونٌسٌا الذٌن وصلوا

( الف حاج اندونٌسً ٌتوقع وصولهم للمدٌنة هذا العام مقسمٌن على موسمٌن ما 181حوالً )

داً أن المؤسسة األهلٌة لألدالء سخرت جمٌع طاقاتها لخدمة الحجاج قبل الحج وما بعده، مؤك

الكرام بتوجٌه من صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة 

  .المدٌنة المنورة رئٌس لجنة الحج بالمدٌنة ومتابعة معالً وزٌر الحج الدكتور محمد صالح بنتن
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   ورشة عمل التودٌع اآللً لمغادرة الحجاج

 
 

ضمن برنامج التدرٌب على راس العمل نظمت المإسسة االهلٌة لألدالء ورشة عمل للعاملٌن 
( وذلك لشرح مستجدات برامج  2اإلشرافً رقم )  بالمكاتب المٌدانٌة فً نطاق قطاع المجلس 

 الحاسب اآللً فٌما ٌتعلق بالٌات برامج التودٌع االلٌة لمغادرة الحجاج أوضح ذلك عضو مجلس
( والذي أضاف 2هاشم بن مصطفى مقلٌة المشرف على القطاع االشرافً رقم ) اإلدارة الدلٌل 

(  2اإلشرافً رقم )  إن هذه الورشة تؤتً ضمن آلٌات برامج العمل التً ٌنفذها قطاع المجلس 
المنسق مع النقابة العامة للسٌارات حٌث ٌهدف القطاع الى تقدٌم خدمات متمٌزة لضٌوف 

صورة مشرفة من خالل منظومة متكاملة من الخدمات عبر مكاتب الخدمات المٌدانٌة الرحمن وب
اثناء فترة إقامة الحجاج وحتى مغارتهم المدٌنة المنورة بسالمة هللا مبٌناً أن للقطاع عدة برامج 

ٌعنً هذا  (  2برنامج عمل وحدة قطاع المجلس اإلشرافً رقم )  - -عمل على النحو التالً :
تنظٌم العمل داخل القطاع والربط بٌن كافة الوحدات التابعة للقطاع وتوثٌق جمٌع  البرنامج

(وٌعنى هذا 2برنامج عمل مكتب المجلس اإلشرافً لمكاتب الخدمة المٌدانٌة رقم ) -أعماله
البرنامج باإلشراف المباشر على مكاتب الخدمة المٌدانٌة وما ٌندرج تحت نطاق مجلسها 

اإلدارٌة والمتابعة المٌدانٌة والذي ٌسعى من خاللها لتقدٌم خدمات عالٌة اإلشرافً من النواحً 
المستوى للحجاج الكرام زوار مسجد رسول هللا صل هللا علٌه وسلم والتنسٌق لمعالجة أي 

(ٌعنى البرنامج 2برنامج عمل مركز توجٌه الحافالت رقم ) -معوقات تطرا على مكاتب الخدمة
ن خالل التعاون مع مكاتب الخدمة المٌدانٌة بتوجٌه الحافالت إلى برفع مستوى األداء و ذلك م

المٌدانٌة وفق توزٌع أعداد الحجاج للحافالت حسب مدخالت النظام اآللً ,  مواقع التودٌع 
برنامج عمل مكاتب الخدمة المٌدانٌةٌعنى  -والتصفٌة مع شركات النقل والنقابة العامة للسٌارات

الخدمات للحجاج الكرام زوار مسجد المصطفى صلى هللا علٌه وسلم  هذا البرنامج بتقدٌم كافة
والعمل على راحة الحجاج وتلبٌة جمٌع متطلباتهم واحتٌاجاتهم وإنهاء جمٌع إجراءاتهم خالل 

    فترة إقامتهم بالمدٌنة المنورة

 


