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 وزٌر الحج والعمرة ٌلتقً رئٌس مكتب شؤون حجاج دولة الكوٌت

 

 

 
 سم وا2116اغسطس  16هـ الموافق 1431ذو القعدة  13مكة المكرمة 

استقبل معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بمكة المكرمة الٌوم 

 .رئٌس مكتب شؤون حجاج دولة الكوٌت خلٌف بن مثٌب االذٌنه

 .هـ1431ة المواضٌع المتعلقة بشئون حجاج الكوٌت لموسم حج هذا العام وجرى خالل اللقاء مناقش

من جانبه اشاد رئٌس مكتب شؤون حجاج دولة الكوٌت بالجهود الكبٌرة التً تبذلها حكومة خادم 

الحرمٌن الشرٌفٌن لخدمة حجاج بٌت هللا الحرام. منوها بما ٌحظى به ضٌوف الرحمن من عناٌة 

 .كافة الخدمات والتسهٌالت التً تمكنهم من اداء نسكهم بكل ٌسر وسهولهواهتمام كبٌرٌن، وتوفر 
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 وزٌر النقل ٌتفقد مجمع صاالت الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزٌز بجدة
 

ان بن عبدهللا تفقد معالً وزٌر النقل رئٌس الهٌئة العامة للطٌران المدنً المكلف األستاذ سلٌم

 .الحمدان الٌوم، مجمع صاالت الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزٌز الدولً بجدة

صالة وبعض المرافق الحٌوٌة المساندة  14وشملت الجولة التفقدٌة صاالت السفر بالمجمع البالغة 

الستقبال -أٌدها هللا-فً المجمع للوقوف عن كثب على االستعدادات واإلمكانات التً وفرتها الدولة 

 حجاج بٌت هللا الحرام والتً من شأنها أن تعمل على تسهٌل حركة قدوم الحجاج بكل ٌسر وطمأنٌنة

واستمع معالٌه خالل الجولة إلى شرح مفصل من مدٌر شؤون الحج والعمرة بالمطار خالد الحربً 

مع الجهات العاملة بالمطار عن كٌفٌة تنفٌذ خطة الحج لهذا العام فً استقبال القادمٌن للحج بالتنسٌق 

  .دقٌقة 31والمعاٌٌر القٌاسٌة التً تم تطبٌقها لتقلٌص وقت إنهاء إجراءات الحجاج لمدة تصل الى 

بعد ذلك اطلع معالٌه على الخطة واآللٌة التً بموجبها ُهٌأت جمٌع صاالت المجمع إلى وضعٌة 

خالل فترة المغادرة وذلك لزٌادة  القدوم خالل فترة قدوم الحجاج وتحوٌلها إلى صاالت مغادرة

حٌث استقبل عدداً  13الطاقة االستٌعابٌة للصاالت فً كل مرحلة. ثم توجه معالٌه الى الصالة رقم 

والقادمة من دكا وقدم لهم التهنئة  111من حجاج بٌت هللا الحرام القادمٌن عبر رحلة السعودٌة رقم 

لً األستاذ سلٌمان الحمدان أن خدمة ضٌوف الرحمن من جانبه قال معا .والهداٌا بمناسبة قدومهم

والسهر على أمنهم وراحتهم شرف اختص هللا تعالى به هذه البالد قٌادة وشعباً ، مشدداً على أن 

توجٌهات خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود وسمو ولً عهده األمٌن 

على بذل الجهود وحشد كل الطاقات وتوفٌر كل تنص  -حفظهم هللا  -وسمو ولً ولً العهد 

اإلمكانات من أجل تمكٌن حجاج بٌت هللا الحرام من أداء مناسكهم فً كل ٌسر وسهولة واالرتقاء 

بخدمات الحجاج وتقدٌم أقصى ما ٌمكن من االهتمام والرعاٌة والتكرٌم لهم منذ وصولهم ارض 

ن، منوهاً باإلشراف والمتابعة المستمرة من المملكة وحتى مغادرتهم الى دٌارهم سالمٌن غانمٌ

مستشار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن أمٌر منطقة مكة المكرمة رئٌس لجنة الحج المركزٌة األمٌر خالد 

وقدم معالٌه الشكر لمعالً وزٌر الحج على الجهود االستثنائٌة التً تقوم بها .الفٌصل بن عبدالعزٌز

القطاعات األمنٌة والحكومٌة العاملة فً مطار الملك وزارته لخدمة ضٌوف الرحمن ، ولجمٌع 

عبدالعزٌز الدولً على نجاح التنسٌق والتعاون المشترك مما أسهم فً انسٌابٌة العمل من خالل 

 .منظومة عمل متكاملة من الخدمات المٌسرة لحجاج بٌت هللا الحرام

تصة فً كل القطاعات الحكومٌة مما ٌذكر أن الهٌئة العامة للطٌران المدنً وجمٌع اإلدارات المخ

واألهلٌة العاملة فً مطار الملك عبدالعزٌز قد اتخذت كامل االستعدادات الالزمة لخدمة ضٌوف 

بٌت هللا الحرام القادمٌن من كل أقطار العالم وإنهاء إجراءاتهم وتسخٌر كل اإلمكانات إلنهاء 

 .لةوصولهم عبر المجمع ومن ثم إلى األراضً المقدمة بٌسر وسهو
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 المعسكر الكشفً بالمدٌنة المنورة ٌطلق اعماله لخدمة ضٌوف الرحمن
 

أطلق المعسكر الكشفً لخدمة الحجاج بالمدٌنة المنورة اعماله لخدمة حجاج بٌت هللا الحرام زوار 

هـ الذي تشرف على تنفٌذه جمعٌة الكشافة 1431المسجد النبوي الشرٌف لموسم حج هذا العام 

  .العربٌة السعودٌة

وأوضح مدٌر عام التعلٌم بمنطقة المدٌنة المنورة المشرف العام على المعسكر الكشفً لخدمة 

الحجاج بالمنطقة ناصر بن عبدهللا العبدالكرٌم أن المعسكر الكشفً بالمدٌنة أكمل جاهزٌته من وقت 

ر مبكر بوضع الخطط الكفٌلة بإذن هللا على نجاحها، وذلك من خالل إعداد وتأهٌل مقر معسك

الخدمة العامة بالمدٌنة المنورة وجدولة برامج التأهٌل ودورات التدرٌب للمشاركٌن فً المعسكر من 

  .قادة وجوالة وكشافة

وأكد العبدالكرٌم على جمٌع المشاركٌن فً المعسكر الكشفً لخدمة الحجاج بالمدٌنة المنورة من قادة 

ضٌوف الرحمن، مبٌناً أن المعسكر ٌستمر وجوالة وكشافة بأهمٌة تقدٌم أفضل الخدمات التطوعٌة ل

هـ، وتعمل تحت مظلة لجنة الحج التً ٌرأسها صاحب السمو الملكً األمٌر 1431/  12/  31حتى 

 .فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة المنورة رئٌس لجنة الحج بالمنطقة

قع الخدمة مع عدد من الجهات المعنٌة وأفاد أن مشاركة الكشافة فً تقدٌم خدماتها التطوعٌة فً موا

بخدمة الحجاج بمنطقة المدٌنة المنورة، تأتً بمتابعة معالً وزٌر التعلٌم رئٌس جمعٌة الكشافة 

العربٌة السعودٌة الدكتور أحمد بن محمد العٌسى، حٌث تهدف الجمعٌة من خاللها إلى خدمة 

المعطاء وتأكٌد روح العمل التطوعً ضٌوف الرحمن وإظهار الصورة المشرقة ألبناء هذا الوطن 

واالنتماء الوطنً لدى العاملٌن فً المعسكر الكشفً وفق رؤٌة أساسها اإلخالص وسمتها اإلتقان 

  .ومنهجها التربٌة

من جانبه، أكد قائد المعسكر الكشفً لخدمة الحجاج بالمدٌنة المنورة الدكتور محمد بن سبٌل الجهنً 

عسكر الكشفً وتأهٌله تم تجهٌزها لتكون منطلقا للخدمات الجلٌلة التً بأن االستعداد و جاهزٌة الم

ٌقدمها الجوالة والكشافة لضٌوف الرحمن خالل موسم حج هذا العام، مبٌناً أن مجاالت الخدمة 

المقدمة من الكشافة لضٌوف الرحمن متعددة إذ ٌقوم الكشافة بداٌة بمهام المسح وجمع المعلومات 

لمحٌطة بالمسجد النبوي، كما وتأخذ الكشافة على عاتقها مسئولٌة إرشاد الحجاج وتحدٌثها للمناطق ا

التائهٌن وإٌصالهم إلى مقرات سكنهم بأمان من خالل مراكز اإلرشاد الخاصة بها التً تنتشر فً 

المنطقة المركزٌة المحٌطة بالمسجد النبوي والتعاون مع إدارة التوعٌة فً توزٌع الكتٌبات 

  .اإلرشادٌة

وأفاد أن عدد من الكشافة ٌنتشرون فً العدٌد من المواقع لتقدٌم العون والمساعدة للحجاج المسنٌن 

وإٌصالهم ونقلهم بعربات القولف والٌدوٌة، كما ٌشاركون مع فرع وزارة الصحة فً عدد من 

المستشفٌات والمراكز الصحٌة المحٌطة بالمسجد النبوي فضال عن تعاون الجوالة والكشافة 

  ..اركتهم فً عدد من الخدمات التطوعٌة اإلنسانٌة الجلٌلةومش
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 ألف كتاب إرشادي خالل موسم الحج 151"اإلفتاء" توّزع 
 

 سم وا 2116أغسطس  16هـ الموافق  1431ذو القعدة  13لرٌاض ا 
ألف  151أنهت إدارة توزٌع الكتب بالرئاسة العامة للبحوث العلمٌة واإلفتاء، استعداداتها لتوزٌع 

آالف حقٌبة تحوي  6كتاب إرشادي فً موسم حج هذا العام على حجاج بٌت هللا الحرام مع 
متعلقة بمناسك الحج وأحكامه الفقهٌة وذلك بتوجٌهات من سماحة مجموعة من الكتٌبات والرسائل ال

مفتً عام المملكة العربٌة السعودٌة رئٌس هٌئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمٌة واإلفتاء الشٌخ 
عبدالعزٌز بن عبدهللا آل الشٌخ، ومتابعة معالً المستشار فً إدارة البحوث العلمٌة واإلفتاء الشٌخ 

  .لعزٌز العوادفهد بن عبدا
وتأتً هذه الخطوة ضمن جهود الرئاسة العامة للبحوث العلمٌة واإلفتاء فً موسم الحج التً تهدف 

 ..لنشر العلم الشرعً المؤصل الذي ٌعٌن الحجاج ألداء المناسك على الوجه الشرعً السلٌم
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 وسم معهد أبحاث الحج والعمرة ٌطلق برامج تثقٌفٌة تعرٌفٌة لمسؤولً التغذٌة فً م
 الحج بمكة المكرمة والمدٌنة المنورة

أطلق معهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ألبحاث الحج والعمرة الٌوم اللقاءات التثقٌفٌة التعرٌفٌة 

لمسؤولً التغذٌة بمؤسسات الطوافة ورؤساء مكاتب الخدمة المٌدانٌة وشركات حجاج الداخل بشان 

بالمشاعر المقدسة ،بحضور مستشار وزٌر تطوٌر خدمات اإلعاشة والتموٌن خالل موسم الحج 

 .الحج والعمرة الدكتور سهل صبان، وذلك بالخٌمة البحثٌة للمعهد بمقر جامعة أم القرى بالعزٌزٌة

وقال عمٌد المعهد الدكتور عاطف بن حسٌن أصغر" أنه أنفاذاً لتوجٌهات صاحب السمو الملكً 

أمٌر منطقة مكة المكرمة رئٌس لجنة الحج  األمٌر خالد الفٌصل مستشار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن

المركزٌة بشأن تطوٌر خدمات اإلعاشة والتموٌن خالل موسم الحج بالمشاعر المقدسة بدأ المعهد 

بعقد سلسة لقاءات علمٌة لمسؤولً التغذٌة فً مؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل ومكتب 

البرنامج نحو الف مستفٌد حول تقنٌات الوجبات اإلدالء بالمدٌنة المنورة وٌتوقع أن ٌستفٌد من هذا 

الغذائٌة الجاهزة لألكل باإلضافة إلى وجبات مسبقة التجهٌز "المجمدة" والتً ٌمكن تقدٌمها فً 

موسم الحج ، مشٌراً أنها تعتبر أحد الحلول التطبٌقٌة اآلمنة للوقاٌة من التسمم الغذائً أثناء إعاشة 

ة المنورة والمشاعر المقدسة فً ظل تزامن موسم الحج فً هذا الحجاج فً مكة المكرمة والمدٌن

وبٌن أن المعهد سٌقدم برامجه التثقٌفٌة والتعرٌفٌة حول  .العام واالعوام القادمة مع فصل الصٌف

حفظ األطعمة وتوصٌلها لمقار سكن الحجاج بالمشاعر المقدسة والٌة التموٌن الغذائً للحشود 

لة تسمم ، مشٌراً أن هذا البرنامج سٌستمر لمدة ستة أٌام ، مثمناً دعم الكبٌرة دون تعرضها ألي حا

وتوجٌهات معالً مدٌر الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس مما كان له االثر االٌجابً فً 

تقدٌم الدراسات البحثٌة المٌدانٌة فً عدد من الجوانب التً تتعلق بالخدمات المقدمة لحجاج بٌت هللا 

شكر معالً وزٌر الحج والعمرة لتوجٌهه لجمٌع المؤسسات بمكة المكرمة والمدٌنة  الحرام، كما

من جانبه قدم الباحث فً المعهد بقسم البحوث .المنورة بالمشاركة الفاعلة فً هذه اللقاءات العلمٌة

طابخ البٌئٌة والمحاضر لهذه البرامج التثقٌفٌة الدكتور بسام مشاط نبذة تعرٌفٌة عن الوضع الراهن لم

المخٌمات فً المشاعر المقدسة وأنواع أنظمة إعداد الوجبات الغذائٌة مع مقارنة األنظمة المختلفة، 

مستعرضاً عدد من التجارب الناجحة فً إعاشة الحجاج فً المشاعر المقدسة واالستفادة من خبرات 

 .شةشركات الطٌران والشركات المماثلة واإلمدادات العسكرٌة فً تقدٌم خدمات اإلعا

وفً نهاٌة اللقاءت تم عرض نماذج للمنتجات الغذائٌة المقترحة من قبل وكالء الوجبات مسبقة 

التجهٌز فً المملكة متمثلة بجمعٌة هدٌة الحاج والمعتمر وشركة سما الضٌافة وشركة أربعة جٌم 

فكرة فً ذات الشأن اقترح بعض رؤساء مكاتب الخدمة بمؤسسة مطوفً جنوب اسٌا تبنً .المحدودة

بعد ذلك تجول الحضور بٌن جنبات المعرض المصاحب الذي  .الوجبات مسبقة التجهٌز المجمدة

شارك فٌه وكالء الوجبات مسبقة التجهٌز فً المملكة متمثلة بجمعٌة هدٌة الحاج والمعتمر وشركة 

 .سما الضٌافة وشركة أربعة جٌم المحدودة

انهم الهتمام جامعة أم القرى فً تعزٌز مبدأ وفً نهاٌة اللقاء أعرب الجمٌع عن شكرهم وامتن

الشراكة االستراتٌجٌة بٌن الجامعة وكافة قطاعات المجتمع العامة والخاصة والتً تتوافق مع 

  .تطلعات مؤسسات الطوافة فً تطوٌر خدماتها المقدمة لضٌوف الرحمن
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 يشفمب نخذيت حدبج بٍج هللا انحشاو 23آالف يىظف و 0333« األدالء»

 أكذث خبهضٌخهب انخبيت نخأيٍٍ يخطهببث ضٍىف انشحًٍ
 انًذٌُت انًُىسة -صاهذ صبدق بخش 

 71/30/6373األسبؼبء 

 

 

     

سئٍس يدهس إداسة انًؤسست األههٍت نألدالء حبحى بٍ خؼفش ببنً اندبهضٌت انخبيت نألدالء نخذيت ضٍىف انشحًٍ أكذ 

حدبج بٍج هللا انحشاو وصواس يسدذ انُبً صهى هللا ػهٍه وسهى بذءا ببالسخمببل ببنًُبفز ثى إسكبَهى ويخببؼت أحىانهى 

يسبػذحهى نخدبوص أي ػمببث لذ حصبدفهى حخى يغبدسحهى إنى انًؼٍشٍت وانصحٍت أثُبء حىاخذهى فً طٍبت انطٍبت و

يكت انًكشيت لبم انحح أو إنى أوطبَهى بؼذ أداء انفشٌضت وانضٌبسة يشٍذا بًب حمذيه انًًهكت يٍ ػُبٌت وسػبٌت 

واهخًبو بضٍىف انشحًٍ وببنخىخٍهبث انكشًٌت يٍ لبم خبدو انحشيٍٍ انششٌفٍٍ وسًى ونً انؼهذ، وسًى ونً ونً 

بخمذٌى كم يب يٍ شأَه حًكٍٍ انحدٍح يٍ أداء يُبسكهى بكم ٌسش وسهىنت وطًأٍَُت ورنك  -حفظهى هللا-ؼهذ ان

 .بئششاف ويخببؼت سًى أيٍش يُطمت انًذٌُت انًُىسة ووصٌش انحح وانؼًشة انذكخىس يحًذ صبنح بُخٍ

اءاث انؼًم بًشكض اسخمببل يطبس وأوضح ببنً بأٌ هزا انؼبو سٍشهذ يسخدذاث فً أداء انًؤسست كئػبدة هُذست إخش

األيٍش يحًذ بٍ ػبذانؼضٌض انذونً ويشكضي اسخمببل انهدشة وانبش وديح ػًهٍبث يكخب انخفىٌح يغ ػًهٍبث انًشاكض 
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ش يٍ ( يىلغ خذيت وانخأكذ يٍ حىفٍش بٍئت ػًم خبربت ألكث06وأضبف: إٌ انًؤسست لبيج يؤخشا بخدهٍض )

( 723( سٍبساث وأكثش يٍ )731( يشفمب حببؼب نهًؤسست حٍث شًهج انخدهٍضاث )23( يىظف ٌؼًهىٌ بـ)6333)

( يحطت ثببخت حمذو انًؤسست 03( خهبص ال سهكً و)663( ششٌحت َج واحصبل ببإلضبفت انى )663َمطت َج و)

ويكخب وإداسة فًٍب ٌبهغ ػذد انؼبيهٍٍ يشفمبً يب بٍٍ وحذة ولطبع ويشكض  21خذيبحهب ندًٍغ اندُسٍبث يٍ خالل 

يىظف يب بٍٍ دائى ويىسًً وإرا يب أضفُب نهى انؼبيهٍٍ ببنششكبث انًخؼبلذة يغ  6333ببنًؤسست خالل فخشة انحح 

انًؤسست فئٌ ػذد انؼبيهٍٍ ٌشبى ػهى ثالثت آالف يىظف وفشث األدالء نهى كبفت اإليكبٍَبث انخمٍُت وانًؼشفٍت وفك 

  لٍمتخطت حشغٍهٍت د

حؤدي واخببحهب ويسؤونٍبحهب َحى حدبج بٍج هللا انحشاو » األدالء »وأشبس سئٍس يدهس إداسة انًؤسست إنى أٌ 

وصواس انًسدذ انُبىي بخطىاث ػًم حبذأ يٍ االسخمببل واإلسكبٌ ويخببؼت أحىال انحدبج انًؼٍشٍت وانصحٍت أثُبء 

حخى يغبدسحهى إنى يكت لبم انحح أو إنى أوطبَهى بؼذ انحح فخشة وخىدهى فً انًذٌُت ويسبػذحهى نخدبوص أي ػمببث 

وانخً َسؼى يٍ خالنهب  6363وحببغ: إٌ انهىٌت اندذٌذة نهًؤسست هزا انؼبو حأحً وفك بشَبيح انخحىل انىطًُ 

 .نالسحمبء ببنخذيبث انخً ٌمذيهب األدالء نضٍىف انشحًٍ
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 «دوس انصٍذنً فً انحح»صحت انًذٌُت انًُىسة حُظى َذوة ػٍ 

 

 
 

 

 :األحًذي ػهً - انًُىسة انًذٌُت

بعُٕاٌ )دٔس  َظًج انًذٚشٚت انعايت نهشؤٌٔ انصحٛت بًُطمت انًذُٚت انًُٕسة َذٔة

انصٛذنٙ فٙ انحش(, َالشج عذداً يٍ انًٕاضٛع انٓايت كأساسٛاث ٔإصشاءاث 

انًًاسست انصٛذنٛت بانشكم انحذٚذ ٔكٛفٛت انخعايم يع انحشٕد فٙ انًضال انصحٙ, 

كًا حطشلج إنٗ انهماحاث فٙ انحش ٔعالصاث انسكش٘, ٔانطشٚمت انسهًٛت نهخعايم يع 

ٔانساليت انذٔائٛت ٔانًضاداث انحٕٛٚت ٔانعذٚذ يٍ األدٔٚت ٔحفظٓا ٔطشق َمهٓا, 

 .انًٕاضٛع انًشابٓت

يٍ صاَب آخش لاو يذٚش عاو انشؤٌٔ انصحٛت بانًُطمت انذكخٕس أحًذ انصغٛش, ٚشافمّ 

يساعذة نهخذياث انطبٛت انًساعذة انذكخٕس ْٛزى انطٛب, بضٚاسة حفمذٚت نصٛذنٛت 

يسخشفٗ األَصاس انًضأس نهًسضذ انُبٕ٘ انششٚف, انز٘ ٚمذو خذياحّ بشكم كبٛش 

حى حفعٛهّ يٍ ٔحذاث صٛذالَٛت بانًسخشفٗ نهضٔاس ٔانًعخًشٍٚ, حٛذ اطهع عهٗ يا 

باإلضافت إنٗ انًضٕٓداث انكبٛشة انخٙ لذيج يٍ انعايهٍٛ فٙ لسى انصٛذنٛت بٓذف 

حطٕٚش ٔححسٍٛ األداء انًمذو نهًشضٗ ٔانضٔاس, يٕصٓاً فٙ َٓاٚت صٚاسحّ سسانت شكش 

ٍ يعٓا نشئٛست لسى انصٛذنٛت بًسخشفٗ األَصاس انصٛذالَٛت ٔداد انعُض٘, ٔانعايهٛ

عهٗ صٕٓدْى حضاِ خذيت انًشاصعٍٛ, ٔدٔسْى فٙ إحذاد ٔحذة انخزمٛف انذٔائٙ 

ٔانخطٕٚش اإلنكخشَٔٙ انز٘ حًج يٍ لبهٓى بضٕٓد شخصٛت يباسكت إضافت إنٗ 

انٕحذاث األخشٖ, يًا ٚعطٙ دنٛالً أكٛذاً عهٗ حسٍ اإلداسة ٔحعأٌ انضًٛع بشٔط 

 .انفشٚك انٕاحذ
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ألف حاج إلى مطاري جدة والمدٌنة 381وصول   

أكد وزٌر النقل رئٌس الهٌئة العامة للطٌران المدنً المكلف سلٌمان الحمدان، توسعة 
صاالت الحج والعمرة كل ما زاد عدد الحجاج والمعتمرٌن خالل السنوات القادمة، 

 .الفتا إلى أن المجمع الحالً ٌستوعب ملٌون حاج

ذلك عقب جولة الحمدان أمس )الثالثاء( على مجمع صاالت الحج والعمرة فً جاء 
مطار الملك عبدالعزٌز الدولً، إذ استقبل عددا من الحجاج ووقف على تهٌئة 

الصاالت والساحات الخاصة بانتظارهم لنقلهم إلى مكة المكرمة. ولفت إلى أنه تم 
فً جدة ومثلهم فً المدٌنة  ألف حاج 191ألف حاج حتى أمس، بواقع  311استقبال 
 .المنورة

هناك تنسٌق مع وزارة الحج والعمرة التً نفذت المسار اإللكترونً »وأضاف 
بشكل ممٌز، واطلعنا على استراحات الحجاج واألماكن المخصصة النتظارهم، 

 .«وسعٌد بما شاهدته فً هذه الزٌارة

لة وبعض المرافق صا 14وكانت جولة الحمدان صاالت السفر بالمجمع البالغة 
الحٌوٌة المساندة فً المجمع. واستمع إلى شرح من مدٌر إدارة الحج والعمرة خالد 

الحربً عن كٌفٌة تنفٌذ خطة الحج الهذا العام فً استقبال بالتنسٌق مع الجهات 
العاملة بالمطار والمعاٌٌر القٌاسٌة التً تم تطبٌقها لتقلٌص وقت إنهاء إجراءات 

، إذ استقبل عددا 13دقٌقة، ثم توجه الوزٌر لصالة رقم  31إلى الحجاج لمدة تصل 
 .القادمة من دكا 111من الحجاج القادمٌن عبر رحلة السعودٌة رقم 
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 النبوي بالمسجد توعوي منشور ألف 011 توسيع
 

 

 
  AM 1:02 17-08-2016     العبدهللا مزيم المنورة: المدينت

أٔٙج ٚواٌت اٌشئاعت اٌعاِت ٌشؤْٚ اٌّغدذ إٌبٛٞ ِّثٍت بئداسة اٌّطبٛعاث ٚإٌشش 

أٌف ٔششة ِٓ ِط٠ٛت خذِاث إٌظافت اٌّمذِت فٟ اٌّغدذ إٌبٛٞ باٌٍغت  011  طباعت

اٌعشب١ت، إر صٚدث إداسة إٌظافت ٚاٌغداد بئخّاٌٟ عذد ٔغخ اٌّط٠ٛاث ٚحُ حٛص٠عٙا عٍٝ 

عخفادة ِٓ ِحخٜٛ اٌّعٍِٛاث اٌزٞ ٠خُ ٔششٖ ضّٓ ِٛعُ اٌضٚاس باٌّغدذ إٌبٛٞ ٌال

    .0341حح ٘زا اٌعاَ 

ٚحأحٟ ٘زٖ اٌخذِت ٌخٛع١ت صٚاس ٚلاصذٞ اٌحش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ ضّٓ خٍّت خذِاث حٛع٠ٛت 

حمَٛ بخٛص٠عٙا سئاعت اٌحش١ِٓ فٟ ِىاحبٙا بذا٠ت ِٓ ِطاس األ١ِش ِحّذ بٓ عبذاٌعض٠ض 

ّغدذ إٌبٛٞ، ٌخٛع١ت اٌحداج باٌطشق اٌششع١ت باٌّذ٠ٕت إٌّٛسة، ِٚىاحبٙا فٟ اٌ

اٌصح١حت ٌٍض٠اسة ٚرٌه ٌخحم١ك حٛخ١ٙاث ٚالة األِش فٟ اٌشلٟ باٌخذِاث اٌّمذِت 

باٌّغدذ إٌبٛٞ، ٚإٌّاَ اٌحداج باٌّعشفت اٌصح١حت حاي حٛاخذُ٘ فٟ اٌّغدذ 

 .إٌبٛٞ
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 بالمشاعز الذبح بوحداث الجديدة التزتيباث مناقشت
 

 

  AM 1:07 17-08-2016     الوطن المكزمت: مكت

اعخمبً أ١ِٓ اٌعاصّت اٌّمذعت اٌذوخٛس أعاِٗ بٓ فضً اٌباس، فٟ ِىخبٗ أِظ، سئ١ظ 
اٌبٕه اإلعالِٟ ٌٍخ١ّٕت اٌذوخٛس بٕذس بٓ ِحّذ حداس، بحضٛس عذد ِٓ اٌّغؤ١ٌٚٓ. 

ٚخشٜ خالي االعخمباي اعخعشاض عذد ِٓ اٌّٛضٛعاث اٌّخعٍمت بخشغ١ً ِداصس 
عخ١شٖ ِٓ إِىا١ٔاث فٟ عب١ً خذِت اٌّع١صُ خالي ِٛعُ اٌحح ٚحط٠ٛش٘ا، ِٚا حُ 

حداج ب١ج هللا اٌحشاَ، وّا حُ ِٕالشت عذد ِٓ اٌخشح١باث اٌدذ٠ذة ٚاٌّخعٍمت بٛحذاث 
اٌزبح باٌّشاعش اٌّمذعت اٌخٟ حغخمبً أعذاد ٘ائٍت ِٓ اٌزبائح خالي ِٛاعُ اٌحح 

 .ٚأ٠اَ ع١ذ األضحٝ اٌّباسن

بح اٌخّغت باٌّشاعش اٌّمذعت ٠زوش أْ األِأت حششف عٍٝ ص١أت ٚٔظافت ٚحذاث اٌز
اٌخٟ حبٍغ طالخٙا االعخ١عاب١ت ٔحٛ ٔصف ١ٍِْٛ سأط ِٓ اٌّٛاشٟ، إٌٝ خأب ٚخٛد 

أٌف سأط ِٓ األغٕاَ، ِٚدضسح١ٓ ِطٛسة  011ِداصس حذ٠ثٗ حبٍغ اٌطالت االعخ١عاب١ت ٌٙا 
ألبماس آالف سأط ِٓ األغٕاَ، ِٚدضسة ٌٍدّاي ٚا 01حبٍغ اٌطالت االعخ١عاب١ت ٌٍٛاحذة ِٕٙا 

" 0أٌف سأط، باإلضافت إٌٝ ِدضسة اٌّع١صُ سلُ " 01حبٍغ طالخٙا االعخ١عاب١ت ٔحٛ 
 .أٌف ِٓ األغٕاَ 011إٌّٛرخ١ت اٌخٟ حبٍغ طالخٙا االعخ١عاب١ت ٔحٛ 
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 ششطت انًذٌُت حؼّشف سخبل األيٍ ببالحخٍبطبث انطبٍت فً يىسى انحح

 

 انُذٔة انطبٛت نهخعشٚف بأكزش يٍ يًٓت نشصال األيٍ

 خانذ انضاٚذ٘ -انًذُٚت انًُٕسة 

َظًج ششطت يُطمت انًذُٚت انًُٕسة بانخُسٛك يع انعٛاداث انشايهت انخخصصٛت نمٕٖ األيٍ َذٔة 

ث نًًٓت انحش نٓزا انعاو ححج عُٕاٌ: "حعهًٛاث ٔإسشاداث ْايت نهحضاس طبٛت ضًٍ االسخعذادا

ٔانعايهٍٛ فٙ خذياث انحش", ٔرنك بماعت األيٛش يحًذ بٍ َاٚف انزمافٛت بًذٚشٚت انششطت ٔانخٙ 

حٓذف إنٗ حٕعٛت انًشاسكٍٛ فٙ يٕسى حش ْزا انعاو عٍ كٛفٛت االحخٛاطاث انالصيت نهًشاسكٍٛ ٔعٍ 

بانحش ٔعٍ ضشباث انشًس ٔاإلصٓاد انحشاس٘ ٔاألدٔٚت فٙ انحش, ٔرنك بحضٕس  األيشاض انًُخمهت

يُسٕبٙ األيٍ انعاو بانًُطمت. يٍ صٓخّ أكذ انهٕاء عبذانٓاد٘ انشٓشاَٙ يذٚش انششطت عهٗ أًْٛت 

إلايت ْزِ انُذٔاث انطبٛت, ٔرنك نضٚادة رمافت سصم األيٍ فٙ ْزا انضاَب ٔانٕصٕل نألْذاف 

 .انًشصٕة

 

 

 


