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 وصول أول فوج من الحجاج األتراك إلى مكة المكرمة

 

 

 
 سم وا 2116أغسطس  12هـ الموافق  1431ذو القعدة  9مكة المكرمة 

حاجاً ٌمثلون الفوج األول من الحجاج األتراك التابعٌن لمكتب  149وصل الٌوم إلى مكة المكرمة 

  .ه 1431شإون حجاج تركٌا قادمٌن من المدٌنة المنورة ألداء مناسك الحج لهذا العام 

وكان فً استقبالهم لدى وصولهم إلى مقارهم بمكة المكرمة رئٌس مجلس إدارة مإسسة مطوفً 

  .حجاج تركٌا ومسلمً أوروبا وأمرٌكا وأسترالٌا المطوف طارق عنقاوي وعدًد من المسوإلٌن

  .وتم استقبالهم بالترحٌب والحفاوة وسط مشاعر أخوٌة وفٌاضة متبادلة بٌن الجمٌع

ورحب رئٌس مجلس إدارة المإسسة المطوف طارق عنقاوي بالحجاج فً بلدهم الثانً بٌن أهلهم 

وذوٌهم مإكدا أن الجمٌع فً هذه البالد المباركة حكومة وشعبا ٌعمل على خدمة وراحة حجاج بٌت 

 هللا الحرام من منطلق الشرف العظٌم الذي أوكله هللا عز وجل لهذه البالد المباركة تجاه ضٌوف

  .الرحمن

ومن جهته أعرب القنصل العام لجمهورٌة تركٌا بجدة فكرت أوزر عن شكره وتقدٌره لحكومة 

وشعب المملكة العربٌة السعودٌة على حسن االستقبال وكرٌم الرعاٌة ورقً الخدمة المقدمة للحجاج 

ة هذه البالد منذ وصلهم إلى األراضً المقدسة حتى مغادرتهم إلى أوطانهم مبٌنا أن ما تقدمة حكوم

 المباركة محل تقدٌر واعتزاز من جمٌع الحجاج بشكل عام والحجاج األتراك على وجه الخصوص

. 
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 الكشافة تعزز العمل التطوعً وخدمة اآلخرٌن فً الحج

 

 

 سم وا 2116أغسطس  12هـ الموافق  1431ذو القعدة  19مكة المكرمة 

أكد األمٌن العام المساعد للشإون الفنٌة بجمعٌة الكشافة العربٌة السعودٌة الدكتور صالح بن رجاء 

الحربً أن الجمعٌة تسعى مع الجهات المعنٌة لتقدٌم أفضل الخدمات لضٌوف بٌت هللا الحرام 

نجاح فً مهامها، وإظهار الدور المنٌر الذي تسلكه الجمعٌة بصفة عامة والكشاف لتحقٌق ال

  .السعودي بصفة خاصة أمام ضٌوف الرحمن الذٌن قدموا من شتى بقاع األرض

وبٌن خالل لقائه الٌوم بقادة الوحدات الكشفٌة المشاركة فً الدورة التخصصٌة لقادة الوحدات 

بمعسكر عرفات ، أن الجمعٌة تعمل من خالل معسكرات الخدمة المشاركة فً الحج بمكة المكرمة 

فً مكة المكرمة والمدٌنة المنورة وفً المنافذ البرٌة والجوٌة ومدن الحجاج على غرس روح 

التطوع وحب العمل وخدمة اآلخرٌن فً نفوس الكشافٌن والجوالة، ولتحقٌق أهداف المشروع 

  .الكشفً العالمً رسل السالم

ر الحربً المجهودات والخطط التطوٌرٌة التً قامت بها الجمعٌة لالستعداد لهذا وعرض الدكتو

  .الموسم التً بدأت االستعدادات له منذ نهاٌة الحج الماضً

ٌذكر أن الدورة بدأت أعمالها ٌوم أمس الخمٌس وتستمر حتى ٌوم األحد وتشتمل على العدٌد من 

لٌة فً المسح المٌدانً للمشاعر، وإرشاد التائهٌن، المحاضرات والجلسات التدرٌبٌة النظرٌة والعم

  .وإدارة األزمات ، وفنون التعامل مع الحجاج ، وتنظٌم العمل بمراكز اإلرشاد
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 أدالء انًذُٚت انًُٕسة ُٚظى ٔسشت ػًم ػٍ انخٕدٚغ اٜنٙ نًغادسة انذجاج

 م واس 2012أغسطس  12هـ الموافق  1437ذو القعدة  00المدٌنة 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 ) 

 . التودٌع اآللٌة لمغادرة الحجاجبرامج 

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

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

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

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

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

لربط بٌن جمٌع الوحدات التابعة للقطاع وتوثٌق ( الذي ٌعنى بتنظٌم العمل داخل القطاع وا 2رقم ) 

 . جمٌع أعماله

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

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

ي ٌسعى من خالله لتقدٌم خدمات عالٌة المستوى للحجاج الكرام زوار مسجد رسول هللا المٌدانٌة , الذ

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

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

دانٌة بتوجٌه الحافالت إلى مواقع التودٌع المٌدانٌة وفق توزٌع أعداد الحجاج للحافالت حسب المٌ

مدخالت النظام اآللً والتصفٌة مع شركات النقل والنقابة العامة للسٌارات , فٌما ٌقدم برنامج عمل 

لٌه وسلم مكاتب الخدمة المٌدانٌة جمٌع الخدمات للحجاج الكرام زوار مسجد المصطفى صلى هللا ع

والعمل على راحة الحجاج وتلبٌة جمٌع متطلباتهم واحتٌاجاتهم وإنهاء جمٌع إجراءاتهم خالل فترة 

 . إقامتهم بالمدٌنة المنورة
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 ٔصٚش انذج ٚشفغ نٕنٙ انؼٓذ ٔأيٛش يكت خطت حفٕٚج انذجاج

 

سفغ وصَش انسح وانؼًشة انخطت انخُفُزَت انخفىَح انسدبج ويسطبث انمطبس ببنًشبػش انًمذست 

نصبزب انسًى انًهكٍ ونٍ انؼهذ َبئب سئُس يدهس انىصساء وصَش انذاخهُت سئُس ندُت انسح انؼهُب، 

نسًى انًهكٍ يسخشبس خبدو انسشيٍُ انششَفٍُ أيُش يُطمت يكت انًكشيت سئُس ندُت انسح ونصبزب ا

انًشكضَت، كًب حى حىصَؼهب ػهً خًُغ اندهبث راث انؼاللت بؤػًبل انسح ، كًب حخُر انخطت االطالع 

 .شَجػهُهب وػهً خذاول انخفىَح يٍ خالل انبىابت االنكخشوَُت نىصاسة انسح وانؼًشة ػهً شبكت االَخ

هـ وانًشكم بؤيش 7341ورنك بؼذ أٌ أَهً فشَك ػًم انخفىَح أػًبنه نهًشزهت األونً، نًىسى زح 

صبزب انسًى انًهكٍ ونٍ انؼهذ َبئب سئُس يدهس انىصساء وصَش انذاخهُت سئُس ندُت انسح انؼهُب 

وانؼًشة ،  يٍ كم يٍ : وصاسة انشؤوٌ انبهذَت وانمشوَت " أيبَت انؼبصًت انًمذست " ووصاسة انسح

وهُئت حطىَش يُطمت يكت انًكشيت وانًشبػش انًمذست ، واأليٍ انؼبو ، وانذفبع انًذٍَ ، ويؼهذ خبدو 

انسشيٍُ انششَفٍُ ألبسبد انسح وانؼًشة، وحًثم أػًبل انًشزهت األونً فٍ إػذاد انخطت انخُفُزَت 

 : خٍ كبٌ يٍ أبشص ياليسهبنخفىَح انسدبج نًُشؤة اندًشاث ويسطبث انمطبس ببنًشبػش انًمذست وان

اػخًبد انًؼبَُش وانًسذداث انخُظًُُت إلػذاد خذاول انخفىَح نكم يٍ انخفىَح نًُشبة اندًشاث 

 .ويسطبث لطبس انًشبػش، اػخًبد يخطظ إداسة انسشىد فٍ يشؼش يًُ

اػخًبد آنُت انشلببت ندذاول انخفىَح بًؤسسبث انطىافت وششكبث ويؤسسبث زدبج انذاخم وإسُبد 

انًهًت ألػضبء انخفىَح ويسبػذَهى فٍ يدًىػبث انخذيت انًُذاَُت وششكبث ويؤسسبث زدبج 

انذاخم ببإلضبفت إنً انكبيُشاث وانشصذ االنكخشوٍَ نًشالبت انًسبساث ويب َخى َمهه يٍ انمُبداث 

 . انًُذاَُت نهًسبساث واندهبث انشلببُت انًُذاَُت

سذَثت حىسُغ انخؼبوٌ وانخُسُك وانخكبيم يغ كبفت اندهبث وحخطهغ وصاسة انسح وانؼًشة، فٍ خططهب ان

انسكىيُت واألههُت انًشبسكت فٍ حُفُز خطت انخفىَح نخسمُك أػهً دسخبث األيٍ وانساليت نضُىف 

 .هـ7341انشزًٍ خالل أدائهى نُسكهى أو حُمههى بٍُ انًشبػش انًمذست فٍ يىسى زح 
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 حُظى ٔسشت ػًم نًغادسة انذجاج آنٛا« أدالء انًذُٚت»
 انًذُٚت انًُٕسة -ػبذانشدٛى انذذاد٘ 

 31/80/6832نسبج ا

 

( 6ؼايهٍٛ بانًكاحب انًٛذاَٛت فٙ َطاق لطاع انًجهس اإلششافٙ سلى )َظًج انًؤسست األْهٛت نألدالء ٔسشت ػًم نه

ٔرنك نششح يسخجذاث بشايج انذاسب اٜنٙ فًٛا ٚخؼهك بآنٛاث بشايج انخٕدٚغ اٜنٙ نًغادسة انذجاج.أٔضخ رنك 

ْزِ ( ٔانز٘ أضاف: إٌ 6ػضٕ يجهس اإلداسة انذنٛم ْاشى بٍ يصطفٗ يمهٛت انًششف ػهٗ انمطاع اإلششافٙ سلى )

( بانخُسٛك يغ انُمابت انؼايت 6انٕسشت حؤحٙ ضًٍ آنٛاث بشايج انؼًم انخٙ ُٚفزْا لطاع انًجهس اإلششافٙ سلى )

نهسٛاساث دٛث ٚٓذف انمطاع انٗ حمذٚى خذياث يخًٛضة نضٕٛف انشدًٍ ٔبصٕسة يششفت يٍ خالل يُظٕيت يخكايهت 

 .يت انذجاج ٔدخٗ يغادسحٓى انًذُٚت انًُٕسةيٍ انخذياث ػبش يكاحب انخذياث انًٛذاَٛت أثُاء فخشة إلا

يبُٛاً أٌ نهمطاع ػذة بشايج بخُظٛى انؼًم داخم انمطاع ٔانشبط بٍٛ كافت انٕدذاث انخابؼت نهمطاع ٔحٕثٛك جًٛغ 

أػًانّ باإلششاف انًباشش ػهٗ يكاحب انخذيت انًٛذاَٛت ٔيا ُٚذسج حذج َطاق يجهسٓا اإلششافٙ يٍ انُٕادٙ 

بؼت انًٛذاَٛت ٔانز٘ ٚسؼٗ يٍ خالنٓا نخمذٚى خذياث ػانٛت انًسخٕٖ نهذجاج انكشاو صٔاس يسجذ اإلداسٚت ٔانًخا

سسٕل هللا صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى ٔانخُسٛك نًؼانجت أ٘ يؼٕلاث حطشأ ػهٗ يكاحب انخذيت انز٘ ٚشفغ يسخٕٖ األداء 

الغ انخٕدٚغ انًٛذاَٛت ٔفك حٕصٚغ أػذاد ٔرنك يٍ خالل انخؼأٌ يغ يكاحب انخذيت انًٛذاَٛت بخٕجّٛ انذافالث إنٗ يٕ

 .انذجاج نهذافالث دسب يذخالث انُظاو اٜنٙ ٔانخصفٛت يغ ششكاث انُمم ٔانُمابت انؼايت نهسٛاساث
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 تودٌع آلً لمغادرة الحجاج للمدٌنة

 

 

 فجازي الشرٌ-المدٌنة المنورة 

ضمن برنامج التدرٌب على راس العمل نظمت المإسسة االهلٌة لألدالء ورشة عمل للعاملٌن 

مستجدات برامج ( وذلك لشرح  2بالمكاتب المٌدانٌة فً نطاق قطاع المجلس اإلشرافً رقم ) 

الحاسب اآللً فٌما ٌتعلق بآلٌات برامج التودٌع اآللٌة لمغادرة الحجاج .أوضح ذلك عضو مجلس 

( والذي أضاف أن 2اإلدارة الدلٌل هاشم بن مصطفى مقلٌة المشرف على القطاع االشرافً رقم )

( المنسق  2قم ) هذه الورشة تؤتً ضمن آلٌات برامج العمل التً ٌنفذها قطاع المجلس اإلشرافً ر

مع النقابة العامة للسٌارات حٌث ٌهدف القطاع الى تقدٌم خدمات متمٌزة لضٌوف الرحمن وبصورة 

مشرفة من خالل منظومة متكاملة من الخدمات عبر مكاتب الخدمات المٌدانٌة اثناء فترة إقامة 

 .الحجاج وحتى مغارتهم المدٌنة المنورة بسالمة هللا
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 تفعٌل نظام التودٌع اآللً لمغادرة الحجاج

 

نظمت المإسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة ورشة عمل للعاملٌن بالمكاتب المٌدانٌة فً نطاق 
(، وذلك لشرح مستجدات برامج الحاسب اآللً فٌما ٌتعلق بآلٌات 2المجلس اإلشرافً رقم )قطاع 

 .برامج التودٌع اآللٌة لمغادرة الحجاج

( الدلٌل هاشم بن مصطفى 2وأوضح عضو مجلس اإلدارة المشرف على القطاع اإلشرافً رقم )
المجلس اإلشرافً المنسق مع مقلٌة أن الورشة تؤتً ضمن آلٌات برامج العمل التً ٌنفذها قطاع 

النقابة العامة للسٌارات، بهدف تقدٌم خدمات متمٌزة لضٌوف الرحمن وبصورة مشرفة من خالل 
منظومة متكاملة من الخدمات عبر مكاتب الخدمات المٌدانٌة أثناء فترة إقامة الحجاج وحتى 

امج عمل وحدة قطاع المجلس مغادرتهم المدٌنة المنورة، مبٌنا أن للقطاع عدة برامج عمل منها برن
(، الذي ٌعنى بتنظٌم العمل داخل القطاع والربط بٌن جمٌع الوحدات التابعة 2اإلشرافً رقم )

 .للقطاع وتوثٌق جمٌع أعماله

( فٌعنى باإلشراف 2أما برنامج عمل مكتب المجلس اإلشرافً لمكاتب الخدمة المٌدانٌة رقم )
وما ٌندرج تحت نطاق مجلسها اإلشرافً من النواحً المباشر على مكاتب الخدمة المٌدانٌة، 

اإلدارٌة والمتابعة المٌدانٌة، الذي ٌسعى من خالله لتقدٌم خدمات عالٌة المستوى للحجاج الكرام 
والتنسٌق لمعالجة أي معوقات تطرأ على مكاتب « صلى هللا علٌه وسلم»زوار مسجد رسول هللا 

( برفع مستوى األداء وذلك من 2جٌه الحافالت رقم )الخدمة، بٌنما ٌعنً برنامج عمل مركز تو
خالل التعاون مع مكاتب الخدمة المٌدانٌة بتوجٌه الحافالت إلى مواقع التودٌع المٌدانٌة، وفق 
توزٌع أعداد الحجاج للحافالت حسب مدخالت النظام اآللً والتصفٌة مع شركات النقل والنقابة 

ل مكاتب الخدمة المٌدانٌة جمٌع الخدمات للحجاج الكرام العامة للسٌارات، فٌما ٌقدم برنامج عم
، والعمل على راحة الحجاج وتلبٌة جمٌع «صلى هللا علٌه وسلم»زوار مسجد المصطفى 

 .متطلباتهم واحتٌاجاتهم وإنهاء جمٌع إجراءاتهم خالل فترة إقامتهم بالمدٌنة المنورة
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 «انخٕدٚغ اٜنٙ نهذجاج»حُالش « أدالء انًذُٚت»

 

َظًج انًؤسست األههُت نألدالء فٍ انًذَُت انًُىسة وسشت ػًم نهؼبيهٍُ ببنًكبحب انًُذاَُت، ورنك 

 نششذ يسخدذاث بشايح انسبسب اِنٍ فٍ يب َخؼهك بآنُبث بشايح انخىدَغ اِنُت نًغبدسة انسدبج.

وأوضر ػضى يدهس اإلداسة انًششف ػهً انمطبع انذنُم يمهُت، أٌ انىسشت حؤحٍ ضًٍ آنُبث 

بشايح انؼًم انخٍ َُفزهب لطبع انًدهس اإلششافٍ انًُسك يغ انُمببت انؼبيت نهسُبساث، بهذف حمذَى 

خذيبث يًُضة نضُىف انشزًٍ وبصىسة يششفت يٍ خالل يُظىيت يخكبيهت يٍ انخذيبث ػبش 

 ذيبث انًُذاَُت أثُبء فخشة إلبيت انسدبج وزخً يغبدسحهى انًذَُت انًُىسة.يكبحب انخ

، 2إٌ نهمطبع بشايح ػًم ػذة، يُهب بشَبيح ػًم وزذة لطبع انًدهس اإلششافٍ سلى »ولبل: 

انزٌ َؼًُ بخُظُى انؼًم داخم انمطبع وانشبظ بٍُ خًُغ انىزذاث انخببؼت نهمطبع وحىثُك خًُغ 

فُؼًُ  2ػًم يكخب انًدهس اإلششافٍ نًكبحب انخذيت انًُذاَُت سلى أػًبنه، أيب بشَبيح 

ببإلششاف انًببشش ػهً يكبحب انخذيت انًُذاَُت ويب َُذسج حسج َطبق يدهسهب اإلششافٍ يٍ 

انُىازٍ اإلداسَت وانًخببؼت انًُذاَُت، انزٌ َسؼً يٍ خالنه إنً حمذَى خذيبث ػبنُت انًسخىي 

 «.، وانخُسُك نًؼبندت أٌ يؼىلبث حطشأ ػهً يكبحب انخذيتنهسدبج وصواس انًسدذ انُبىٌ

َؼًُ بشفغ يسخىي األداء، ورنك يٍ خالل  2وأضبف، بشَبيح ػًم يشكض حىخُه انسبفالث سلى 

انخؼبوٌ يغ يكبحب انخذيت انًُذاَُت بخىخُه انسبفالث إنً يىالغ انخىدَغ انًُذاَُت وفك حىصَغ 

انُظبو اِنٍ، وانخصفُت يغ ششكبث انُمم وانُمببت انؼبيت أػذاد انسدبج نهسبفالث بسسب يذخالث 

 نهسُبساث.

وأشبس إنً أٌ بشَبيح ػًم يكبحب انخذيت انًُذاَُت َمذو خًُغ انخذيبث نهسدبج وانضواس، وَؼًم 

فخشة إلبيخهى فٍ ػهً سازخهى وحهبُت خًُغ يخطهببحهى وزبخبحهى، وإَهبء خًُغ إخشاءاحهى خالل 

 انًذَُت انًُىسة
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« انخٕدٚغ اٜنٙ »حُظى ٔسشت ػًم ػٍ « أدالء انًذُٚت انًُٕسة

 «نًغادسة انذجاج

 

لمنورة ورشة عمل للعاملٌن بالمكاتب المٌدانٌة فً نطاق قطاع المجلس نظمت المإسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة ا

(, وذلك لشرح مستجدات برامج الحاسب اآللً فٌما ٌتعلق بآلٌات برامج التودٌع اآللٌة لمغادرة 2اإلشرافً رقم )

 .الحجاج

ً ضمن آلٌات برامج وأوضح عضو مجلس اإلدارة المشرف على القطاع الدلٌل هاشم بن مصطفى مقلٌة, أن الورشة تؤت

العمل التً ٌنفذها قطاع المجلس اإلشرافً المنسق مع النقابة العامة للسٌارات, بهدف تقدٌم خدمات متمٌزة لضٌوف 

الرحمن وبصورة مشرفة من خالل منظومة متكاملة من الخدمات عبر مكاتب الخدمات المٌدانٌة أثناء فترة إقامة الحجاج 

ة, مبٌناً أن للقطاع عدة برامج عمل, منها برنامج عمل وحدة قطاع المجلس اإلشرافً وحتى مغادرتهم المدٌنة المنور

 .( الذي ٌعنى بتنظٌم العمل داخل القطاع والربط بٌن جمٌع الوحدات التابعة للقطاع وتوثٌق جمٌع أعماله2رقم )

شراف المباشر على مكاتب ( فٌعنى باإل2أما برنامج عمل مكتب المجلس اإلشرافً لمكاتب الخدمة المٌدانٌة رقم )

الخدمة المٌدانٌة وما ٌندرج تحت نطاق مجلسها اإلشرافً من النواحً اإلدارٌة والمتابعة المٌدانٌة, الذي ٌسعى من 

خالله لتقدٌم خدمات عالٌة المستوى للحجاج الكرام زوار مسجد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم والتنسٌق لمعالجة أي 

( برفع مستوى األداء وذلك 2ب الخدمة, بٌنما ٌعنً برنامج عمل مركز توجٌه الحافالت رقم )معوقات تطرأ على مكات

من خالل التعاون مع مكاتب الخدمة المٌدانٌة بتوجٌه الحافالت إلى مواقع التودٌع المٌدانٌة وفق توزٌع أعداد الحجاج 

ة العامة للسٌارات, فٌما ٌقدم برنامج عمل للحافالت حسب مدخالت النظام اآللً والتصفٌة مع شركات النقل والنقاب

مكاتب الخدمة المٌدانٌة جمٌع الخدمات للحجاج الكرام زوار مسجد المصطفى صلى هللا علٌه وسلم والعمل على راحة 

 .الحجاج وتلبٌة جمٌع متطلباتهم واحتٌاجاتهم وإنهاء جمٌع إجراءاتهم خالل فترة إقامتهم بالمدٌنة المنورة
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 باألمن واإلٌمان تسٌطر على زوار المسجد النبويأجواء مفعمة 

 المدٌنة المنورة: ورشة عمل عن التودٌع اآللً لمغادرة الحجاج

 يٍ انًذَُت انًُىسة« االلخصادَت»

نظمت المإسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة ورشة عمل للعاملٌن بالمكاتب المٌدانٌة فً نطاق قطاع 
(, وذلك لشرح مستجدات برامج الحاسب اآللً فٌما ٌتعلق بآلٌات برامج 2المجلس اإلشرافً رقم )

 .التودٌع اآللٌة لمغادرة الحجاج

(, أن الورشة 2مشرف على القطاع اإلشرافً رقم )وأوضح الدلٌل هاشم مقلٌة عضو مجلس اإلدارة ال
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 منظومة متكاملة من الخدمات 

فترة إقامة الحجاج وحتى مغادرتهم المدٌنة المنورة, مبٌنا أن للقطاع  عبر مكاتب الخدمات المٌدانٌة أثناء
( الذي ٌعنى بتنظٌم العمل داخل 2عدة برامج عمل منها برنامج عمل وحدة قطاع المجلس اإلشرافً رقم )
 .القطاع والربط بٌن جمٌع الوحدات التابعة للقطاع وتوثٌق جمٌع أعماله

( فٌعنى باإلشراف 2إلشرافً لمكاتب الخدمة المٌدانٌة رقم )وأكد أن برنامج عمل مكتب المجلس ا
المباشر على مكاتب الخدمة المٌدانٌة وما ٌندرج تحت نطاق مجلسها اإلشرافً من النواحً اإلدارٌة 
والمتابعة المٌدانٌة, الذي ٌسعى من خالله لتقدٌم خدمات عالٌة المستوى للحجاج الكرام زوار مسجد 

 .والتنسٌق لمعالجة أي معوقات تطرأ على مكاتب الخدمة -علٌه وسلم  صلى هللا -رسول هللا 

( ٌعنى برفع مستوى األداء؛ وذلك من خالل التعاون 2وذكر أن برنامج عمل مركز توجٌه الحافالت رقم )
مع مكاتب الخدمة المٌدانٌة بتوجٌه الحافالت إلى مواقع التودٌع المٌدانٌة وفق توزٌع أعداد الحجاج 

حسب مدخالت النظام اآللً والتصفٌة مع شركات النقل والنقابة العامة للسٌارات, فٌما ٌقدم  للحافالت
صلى هللا  -برنامج عمل مكاتب الخدمة المٌدانٌة جمٌع الخدمات للحجاج الكرام زوار مسجد المصطفى 

إجراءاتهم والعمل على راحة الحجاج وتلبٌة جمٌع متطلباتهم واحتٌاجاتهم وإنهاء جمٌع  -علٌه وسلم 
صلى هللا علٌه وسلم  -خالل فترة إقامتهم بالمدٌنة المنورة. من جهة أخرى, أدى زوار مسجد رسول هللا 

من المصلٌن والمعتمرٌن صالة الجمعة فً المسجد النبوي, الذي امتأل بالمصلٌن فً جمٌع أروقته  -
ٌنة والسكٌنة والخشوع. بدورها, وساحاته وسط أجواء روحانٌة مفعمة باألمن واإلٌمان والراحة والطمؤن

هٌؤت وكالة الرئاسة العامة لشإون المسجد النبوي جمٌع االستعدادات والخدمات لتؤدٌة الحجاج والزوار 
صالة الجمعة بالمسجد النبوي, وتمّثلت االستعدادات فً إعداد خطة عملٌة منظمة تسعى الختٌار أفضل 

 -عاٌة وأفضل العناٌة للحجاج من زوار مسجد رسوله الخدمات الممكنة للوصول إلى تقدٌم كامل الر
 .حتى ٌإدوا مناسكهم وعباداتهم فً راحة واطمئنان -صلى هللا علٌه وسلم 
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 األدالء ينظم ورشة عه توديع الحجاج آليا
 

 

 (حجاج يستعدون لمغادرة المدينة المنورة العام الماضي )الوطه

 
  PM 10:49 12-08-2016     الوطه المنورة: المدينة

َظًج انًؤسست األههُت نألدالء بانًذَُت انًُىسة وسشت ػًم نهؼايهٍُ بانًكاحب انًُذاَُت فٍ 

، ورنك نششح يسخجذاث بشايج انذاسب اِنٍ فًُا َخؼهك  2َطاق لطاع انًجهس اإلششافٍ سلى 

 .بآنُاث بشايج انخىدَغ اِنُت نًغادسة انذجاج

، انذنُم هاشى بٍ يصطفً 2ششافٍ سلى وأوضخ ػضى يجهس اإلداسة، انًششف ػهً انمطاع اإل

يمهُت، أٌ انىسشت حؤحٍ ضًٍ آنُاث بشايج انؼًم انخٍ َُفزها لطاع انًجهس اإلششافٍ انًُسك 

يغ انُمابت انؼايت نهسُاساث، بهذف حمذَى خذياث يخًُضة نضُىف انشدًٍ وبصىسة يششفت يٍ خالل 

ُت أثُاء فخشة إلايت انذجاج ودخً يُظىيت يخكايهت يٍ انخذياث ػبش يكاحب انخذياث انًُذاَ

يغادسحهى انًذَُت انًُىسة. وبٍُ أٌ نهمطاع ػذة بشايج ػًم يُها بشَايج ػًم ودذة لطاع انًجهس 

، انزٌ َؼًُ بخُظُى انؼًم داخم انمطاع، وانشبط بٍُ جًُغ انىدذاث انخابؼت نهمطاع 2اإلششافٍ سلى 

 .وحىثُك جًُغ أػًانه

، فُؼًُ باإلششاف 2س اإلششافٍ نًكاحب انخذيت انًُذاَُت سلى أيا بشَايج ػًم يكخب انًجه

انًباشش ػهً يكاحب انخذيت انًُذاَُت ويا َُذسج حذج َطاق يجهسها اإلششافٍ يٍ انُىادٍ 

اإلداسَت وانًخابؼت انًُذاَُت، انزٌ َسؼً يٍ خالنه نخمذَى خذياث ػانُت انًسخىي نهذجاج صواس 

سهى، وانخُسُك نًؼانجت أٌ يؼىلاث حطشأ ػهً يكاحب انخذيت، يسجذ سسىل هللا صهً هللا ػهُه و

 بشفغ يسخىي األداء، ورنك يٍ خالل انخؼاوٌ يغ 2بًُُا َؼٍُ بشَايج ػًم يشكض حىجُه انذافالث سلى 

يكاحب انخذيت انًُذاَُت بخىجُه انذافالث إنً يىالغ انخىدَغ انًُذاَُت وفك حىصَغ أػذاد انذجاج 

انُظاو اِنٍ، وانخصفُت يغ ششكاث انُمم وانُمابت انؼايت نهسُاساث. وَمذو نهذافالث دسب يذخالث 

بشَايج ػًم يكاحب انخذيت انًُذاَُت جًُغ انخذياث نهذجاج صواس يسجذ انًصطفً صهً هللا ػهُه 

وسهى، وانؼًم ػهً سادت انذجاج وحهبُت جًُغ يخطهباحهى وادخُاجاحهى وإَهاء جًُغ إجشاءاحهى خالل 

  .هى بانًذَُت انًُىسةفخشة إلايخ

 

 


