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 1662مركز االستقبال والتفوٌج بمطار األمٌر محمد بالمدٌنة ٌستقبل 
 ألف حاج 424رحلة تقل أكثر من 

 

 

 سم وا 2116أغسطس  22هـ الموافق  1431ذو القعدة  25المدٌنة المنورة 

ار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً إجراءات انهى مركز االستقبال والتفوٌج والمغادرة بمط

 421232رحلة مجدولة تقل  562رحلة حج و  1121رحلة طٌران منها  1622استقبال وتفوٌج 

حقٌبة جوازات وسلمت لمكاتب الخدمة المٌدانٌة  11313حاجاً تم تدقٌق جوازاتهم وحفظها فً 

  .وفوج الحجاج الكرام الى مساكنهم

ة المؤسسة األهلٌة لألدالء المشرف على قطاع مركز االستقبال والتفوٌج وأوضح عضو مجلس إدار

والمغادرة بالمطار الدلٌل فهد بن عبدالحمٌد شحاته، أن القطاع ٌكتسب أهمٌته داخل منظومة 

 24قطاعات المؤسسة كونه ٌؤدي خدماته فً المنفذ الدولً الوحٌد للمدٌنة المنورة على مدار الـ 

موظف سعودي ٌتمتعون بكفاءات عالٌة ومجهزٌن بأحدث األجهزة  161من ساعة من خالل أكثر 

 .والبرامج التقنٌة

وبٌن شحاته أن القطاع ٌهدف الى تقدٌم خدمات متمٌزة للحجاج الكرام وفق منظومة متكاملة من 

الخدمات عبر مركز االستقبال وحفظ الجوازات ومن خالل عدة برامج عمل منها برنامج عمل 

ركز استقبال المطار الذي ٌقوم بتنظٌم العمل للقطاع والتنسٌق بٌن الوحدات واإلدارات وحدة قطاع م

المختلفة وتوثٌق األعمال خالل موسم الحج وبرنامج عمل مركز االستقبال والتفوٌج والمغادرة 

بالمطار دولٌاً وداخلٌاً وتٌسٌر إجراءات استقبالهم وتفوٌجهم إلى مساكنهم حسب عقودهم المبرمة 

ضافة لبرنامج عمل مركز حفظ جوازات المطار الذي ٌقوم باستالم الجوازات من مكتب الوكالء ،إ

الموحد وتدقٌقها وأرشفتها مؤقتاً لدٌه لحٌن تسلٌمها إلى مكاتب الخدمة المٌدانٌة ومساندة المكاتب 

  .المٌدانٌة فً تسجٌل جوازات المطار خالل أٌام الذروة
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 زمات فً الحج " ورشة للدفاع المدنً بمكة المكرمة" السالمة وإدارة األ

 

 
 سم وا 2116أغسطس  21هـ الموافق  1431ذو القعدة  24مكة المكرمة 

عقدت اإلدارة العامة للتوعٌة الوقائٌة بالمدٌرٌة العامة للدفاع المدنً بالتعاون مع المؤسسة األهلٌة 

لمطوفً حجاج جنوب شرق آسٌا بمكة المكرمة الٌوم ورشة عمل عن السالمة وإدارة االزمات 

ه بحضور نائب 1431المدنً فً المجال التوعوي خالل موسم الحج لهذا العام  وجهود الدفاع

رئٌس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور ٌوسف حلمً ونائب رئٌس مجلس اإلدارة للشؤون المٌدانٌة 

 .من المطوفٌن واألعضاء المٌدانٌٌن للمؤسسة 21المطوف سعود دمنهوري ومشاركة أكثر من 

ا مدٌر اإلدارة العامة للتوعٌة الوقائٌة بالدفاع المدنً العقٌد خلف الحربً وتناولت الورشة التً قدمه

ومدٌر إدارة البرامج التوعوٌة العقٌد سعد العمري والمقدم هانً عطار عددا من المحاور استهدفت 

إكساب المشاركٌن القدرة على فهم وتحلٌل المخاطر التً تدخل فً نطاق عمل الدفاع المدنً وسبل 

منها والتصرف الصحٌح فً التعامل معها وإدارة األزمات والحاالت الطارئة كما الوقاٌة 

استعرضت الورشة نماذج من المخاطر التً ٌمكن أن تقع خالل موسم الحج ال قدر هللا وإجراءات 

 .التهٌؤ واالستعداد لمواجهة الحاالت الطارئة

بها خالل موسم الحج ومالمح كما عرض المشاركون بعض إرشادات السالمة التً ٌجب االلتزام 

من البرامج واألنشطة التوعوٌة التً ٌنفذها الدفاع المدنً لنشر ثقافة السالمة والتوعٌة الوقائٌة فً 

الحج إلى جانب االستراتٌجٌة العامة للتعامل مع األزمات والتً من بٌنها المخاطر الطبٌعة كالسٌول 

 .واألمطار ومخاطر الحرائق
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 مدٌر فرع الشئون اإلسالمٌة بالمدٌنة ٌتفقد جوامع منطقة المدٌنة المنورة

 

 
 سم وا 2116أغسطس  22هـ الموافق  1431القعدة ذو  25المدٌنة المنورة 

تفقد مدٌر عام فرع وزارة الشؤون اإلسالمٌة والدعوة واإلرشاد بمنطقة المدٌنة المنورة الشٌخ محمد 

بن إسماعٌل أبوحمٌد الٌوم الجوامع المهمة فً المنطقة وهً القبلتٌن والمٌقات وقباء والخندق 

هزٌتها وسٌر العمل فٌها الستقبال الزوار وضٌوف وشهداء أحد وكذلك الوقوف على مدى جا

 .الرحمن لموسم حج هذا العام

وحث أبوحمٌد خالل تفقده الجوامع ، المكلفٌن بالعمل فً موسم الحج من موظفٌن وموسمٌٌن 

ومؤسسات صٌانة ونظافة ببذل أقصى طاقاتهم لراحة ضٌوف الرحمن زوار مدٌنة المصطفى صلى 

وتوعٌتهم وإنهاء المالحظات وتالفٌها على وجه السرعة لٌؤدوا نسكهم  هللا علٌه وسلم وإرشادهم

 .بكل ٌسر وسهولة

وأوضح أن الفرع ومنسوبٌه ٌعملون فً موسم حج هذا العام وجمٌع أٌام العمل العادٌة على إبراز 

وما تبذله من خدمة لإلسالم والمسلمٌن  -حفظه هللا  -جهود حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن 

مباشر من صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة  بإشراف

 .المنورة
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أمٌر تبوك ٌقف األربعاء القادم على الخدمات التً تقدمها الجهات 
 الحكومٌة بمدٌنة الحجاج لضٌوف الرحمن

 

 

 سم وا 2416أغسطس  26هـ الموافق  1437ذو القعدة 25تبوك 

ٌقف صاحب السمو الملكً األمٌر فهد بن سلطان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة تبوك المشرف العام 

هٌالت على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار ٌوم االربعاء القادم على مختلف الخدمات والتس

التً جندتها القطاعات الحكومٌة بالمنفذ والمقدمة لضٌوف بٌت هللا الحرام القادمٌن منذ بدء 

من الشهر الجاري كما ٌفتتح سموه مبنى مركز حالة عمار ومبانً اإلدارات 15عملها فً الـ 

  .الحكومٌة

ٌز آل سعود وسمو وٌأتً ذلك تنفٌذاً لتوجٌهات خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعز

لخدمة ضٌوف الرحمن منذ اللحظة األولى  -حفظهم هللا  -ولً عهده األمٌن وسمو ولً ولً العهد 

  .من وصولهم إلى منافذ المملكة البرٌة والجوٌة والبحرٌة

وأكد وكٌل إمارة منطقة تبوك نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة محمد بن عبد هللا 

نة الحجاج تشهد كل عام إضافة خدمات جدٌدة للتسهٌل على ضٌوف الرحمن ، الحقبانً أن مدٌ

منوًها بتعاون وتفانً الجمٌع فً مدٌنة الحجاج وما تقدمه قطاعاتهم من خدمات لحجاج بٌت هللا 

  .الحرام
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شرحون فً مطوفً الدول العربٌة خطط التفوٌج قٌادات أمن المشاة ٌ
 وإدارة الحشود

 

 

 سوام  2416أغسطس  27هـ الموافق  1437ذو القعدة  24مكة المكرمة 
( دور للمساهمة فً نجاح خطط التفوٌج 12ألزمت قٌادة قوات أمن الحج لمؤسسات الطوافة بـ)

  .وإدارة الحشود فً موسم حج هذا العام
وكشف ركن العملٌات بقٌادة إدارة تنظٌم المشاة العقٌد فواز المتٌهً عن ادوار مؤسسات الطوافة 

فً خطط التفوٌج وإدارة الحشود فً ورشة العمل التً استضافتها المؤسسة األهلٌة لمطوفً 
حجاج الدول العربٌة بمقرها فً برح مطوفً العرب أمس ، بحضور مساعد قائد قوات أمن الحج 

ة وتنظٌم المشاة اللواء محمد حسٌن الشرٌف ورئٌس المؤسسة المطوف المهندس عباس إلدار
 .قطان ، ونائبه محمد بن حسن معاجٌنً

وبٌن المتٌهً أن ادوار مؤسسات الطوافة تركز فً الخطة على االلتزام بجداول التفوٌج فً ظل 
ات المحددة لهم حتى وإن كثرة األجهرة الرقابٌة، مع ضرورة إرشاد الحجاج بااللتزام بالمسار

 .طالت مسافات سٌرهم وذلك حرصا على سالمتهم
من جانبه أوضح مساعد قائد قوات أمن الحج لإلدارة وتنظٌم المشاة اللواء محمد بن حسٌن 

الشرٌف أن العمل خالل موسم الحج هو عمل تكاملً بٌن جمٌع القطاعات المعنٌة بخدمة ضٌوف 
ٌة والة األمر فً تقدٌم أفضل الخدمات للحجاج ، مؤكدا الرحمن ٌهدف من خالله تحقٌق رؤ

ضرورة أن ٌستشعر كل شخص مسؤولٌته الدٌنٌة والوطنٌة واإلنسانٌة عند أداء مهامه فً خدمة 
 .الحجاج

بعد ذلك قدم ركن العملٌات بقٌادة تنظٌم الحشود العقٌد دكتور فواز بن عبدالواحد المتٌهً عرضا 
لحج وأبرز المواقع التً تشهد كثافة عالٌة وكٌفٌة استقبال الكتل عن خطط المشاة خالل موسم ا

البشرٌة القادمة من مزدلفة صباح ٌوم العاشر من شهر ذي الحجة مشٌرا إلى أن جمٌع 
 .االعتبارات قد وضعت فً الحسبان بما ٌضمن سهولة تنقل حجاج بٌت هللا الحرام

الكتل البشرٌة خصوصا فً الطرقات الضٌقة وأوضح المتٌهً أن خطط هذا العام تعتمد على تفكٌك 
القرٌبة من جسر الجمرات بشكل متوازن كسوق العرب والجوهرة لضمان عدم وجود إختناقات 
بشرٌة، مؤكدا منع افتراش حجاج المبٌت المسائً ممن ٌسكنون فً حً العزٌزٌة ، بحٌث ٌتم 

 .تسهٌل وصولهم لرمً الجمار ثم العودة لمخٌماتهم إلكمال مبٌتهم
( وتفتٌتها حتى التتسبب فً 12وأشار إلى أنه ستوقف جمٌع الكتل المتدفقة فً وقت مبكر ٌوم )

 .إزدحامات وتكدسات فسالمة الحجاج أوال
% من الحجاج العرب القادمٌن من مزدلفة صباح ٌوم العاشر  34ولفت ركن العملٌات إلى أن 



 

 
1 

أن حركة السٌارات والحافالت ستكون  وذلك لسالمتهم، مفٌدا سٌتم تحوٌلهم للطرٌق )ب( الجدٌد
حرة حتى نهاٌة الٌوم السابع ، فٌما ستكون الطرق فً الٌوم الثامن باتجاه واحد من الغرب إلى 
الشرق بإستثناء طرٌق الملك فهد وطرٌق عبدالعزٌز ، وجسري الملك عبدهللا والملك خالد التً 

رق باتجاه واحد نحو عرفات، طرٌق ستكون باتجاهٌن أما فً الٌوم التاسع فستكون جمٌع الط
 .الملك عبدالعزٌز والملك فهد ، وجسر الملك خالد

وشددت قٌادات االمن العام على منع االفتراش منعا باتا ، وكذلك حمل االمتعة أثناء الذهاب لرمً 
 الجمار، مع أهمٌة توفٌر وسائل النقل وااللتزام بها سواء عبر الحافالت أو القطار لضبط التفوٌج

. 
ودعوا مؤسسات الطوافة إلى توفٌر ادالء ) مرشدٌن ( مع كل فوج شرٌطة أن ٌكونوا على علم 

بالمسارات وذلك لقٌادة أفواج الحجٌج أثناء عملٌة التفوٌج مطالبٌن بضرورة توعٌة الحجاج 
من  بهدوء ، واتباع تعلٌمات رجال االمن ، مع أهمٌة ارتداء االسورة االلكترونٌة ومنع االمن العام
استخدام عربات الجولف والدراجات النارٌة فً الطرقات الضٌقة القرٌبة من الجمرات إلتاحة 

 .المجال للمشاة
وأكد األمن العام على مؤسسات الطوافة بعدم إخراج الحجاج من المخٌمات إال بعد وصول 

فتراش الحافالت واالهتمام بالخدمات داخل المخٌمات حتى ال ٌضطر الحجاج للخروج منها وا
 .الطرقات ، مشددٌن على أن أبواب الطوارئ ٌجب أن تكون مشرعة على مدار الساعة

بعدها فتح باب االسئلة والحوار بٌن القٌادات االمنٌة والمطوفٌن ، وفً نهاٌة اللقاء قدم المهندس 
 .عباس قطان دروعا تذكارٌة للقٌادات األمنٌة المشاركة فً الورشة
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 ػذد ِٓ اٌّغإ١ٌٚٓ ٚسؤعبء ِىبرت اٌحغبط ٠طٍؼْٛ ػٍٝ خذِبد اٌّإعغخ األ١ٍ٘خ ٌالدالء

 

قام عدد من المسؤولٌن واالعالمٌٌن ورؤساء مكاتب شؤون الحجاج من مختلف الدول بجولة تعرٌفٌه 
  .للمؤسسة األهلٌة لالدالء بحضور وكٌل وزارة الحج لشؤون الزٌارة المكلف محمد البٌجاوي

سسة األهلٌة لألدالء الدلٌل حاتم بن جعفر بالً شرحاً وفً بداٌة الزٌارة قدم رئٌس مجلس إدارة المؤ
  .تفصٌلٌاً للخدمات التً تقدمها المؤسسة للحاج الكرٌم من دخوله للمدٌنة المنورة حتى مغادرتها

كما تجول الحضور فً أقسام مكاتب الخدمة المٌدانٌة من استقبال وتنسٌق وارشفة، واطلعوا خالها على 
ل المؤسسة والمسار اإللكترونً الذي انشأته وزارة الحج وأثر ذلك فً تسرٌع التوافق التقنً بٌن اعما

وتسهٌل الخدمة المقدمة لضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه علٌه أفضل الصالة 
 .والسالم

  .وفً نهاٌة الجولة عبر الضٌوف عن تقدٌرهم للجهود التً تقوم بها المؤسسة لخدمة الحجاج الكرام
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 ..ٍىخ رغؼٝ ٌٛحذح اٌؼبٌُ اإلعالِٟ ٚ رغبٚص ِحٓ اٌفزشح اٌشإ٘خٚص٠ش اٌحظ اٌؼشالٟ: اٌّّ

 ..أوذ سفضٗ ٌزذاٚي اٌشؼبساد اٌغ١بع١خ ٚ اٌطبئف١خ فٟ ِٛعُ اٌحظ

 ػٛض اٌغح١ّٟ -اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح رص٠ٛش  -ِبعذ اٌصم١شٞ 

 82/82/8802األحذ 

 

سئ١ظ ا١ٌٙئخ اٌؼ١ٍب ٌٍحظ ٚاٌؼّشح فٟ عّٙٛس٠خ اٌؼشاق اٌذوزٛس خبٌذ اٌؼط١خ سفضٗ ٌغ١ّغ اٌّحبٚالد اٌزٟ رغؼٝ أوذ 

ٌزغ١١ظ اٌحظ ٚاعزخذاِٗ ألغشاض ع١بع١خ أٚ طبئف١خ، ِش١ًشا ئٌٝ أْ اٌحظ فش٠ضخ ٚػجبدح ئعال١ِخ ٚأْ اٌّذ٠ٕز١ٓ 

خ ١ٌغذ ِىبًٔب ٌٍشؼبساد اٌغ١بع١خ ٚأضبف اٌؼط١خ: ئْ اٌّمذعز١ٓ ِىخ اٌّىشِخ ٚاٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٚاٌّشبػش اٌّمذع

ب ػٍٝ ئػبدح اٌؼاللخ اٌح١ّّخ ث١ٓ أثٕبء اٌذٚي اإلعال١ِخ ِٓ خالي ػمذ اٌٍمبءاد اٌّغزّشح اٌزٟ  ًِ اٌٍّّىخ رؼًّ دٚ

ظ رحزضٕٙب ٘زٖ اٌجالد اٌّجبسوخ، ٚروش اٌؼط١خ أْ رٍه اٌٍمبءاد اٌذائّخ رض١ش فٟ ٔفٛعٕب اٌزوش٠بد اٌغ١ٍّخ ٚرؼى

رطٍؼبد ٚآِبي اٌّغإ١ٌٚٓ فٟ ٚحذح اٌؼبٌُ االعالِٟ ٚرضبِٕٗ ٚرغبٚصٖ ٌىً اٌّحٓ ٚاٌفزٓ اٌزٟ ٠ّش ثٙب خالي اٌفزشح 

 .اٌشإ٘خ

 اعزمجبي أ١ِش اٌّذ٠ٕخ

ٚػٓ اعزمجبي صبحت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١صً ثٓ عٍّبْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض أ١ِش اٌّذ٠ٕخ ٌشؤعبء ثؼضبد اٌحظ 

اٌؼط١خ: عؼذٔب وض١ًشا ثٙزا اٌٍمبء اٌزٞ ششفٕب ثٗ صبحت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١صً ثٓ عٍّبْ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح روش 

أ١ِش ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، ٚأضبف اػزذٔب ِٓ عّٖٛ فٟ وً ػبَ ػٍٝ ػمذ ِضً ٘زٖ اٌٍمبءاد األخ٠ٛخ اٌشائؼخ ٚ 

 ًِ ب ثبٌّشبسوخ فٟ ِضً ٘زٖ اٌٍمبءاد ٚفٟ اٌزٞ ٠غّغ ث١ٓ سؤعبء ثؼضبد حظ اٌؼبٌُ اإلعالِٟ، ٚأضبف اٌؼط١خ ٔغؼذ دٚ

٘زٖ اٌّشح وبْ اٌحذ٠ش ػٓ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٚربس٠خٙب اإلعالِٟ، ح١ش رحذس صبحت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١صً ثٓ 

عٍّبْ ػٓ اإلسس اٌضمبفٟ اٌزٞ رٍّىٗ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٚاٌحذ٠ش ػٓ ربس٠خ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ِٚؼبٌّٙب اٌزبس٠خ١خ اٌزٟ 

 .اٌّذ٠ٕخ اٌّمذعخ ٚرطشق ئٌٝ اٌىض١ش ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٔغؼذ ثٙب رضخش ثٙب ٘زٖ

 االثزؼبد ػٓ اٌشحٕبء

ٌّخزٍف اٌغٙبد  -حفظٗ هللا-ٚأصٕٝ اٌذوزٛس اٌؼط١خ ػٍٝ رٛع١ٗ خبدَ اٌحش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ اٌٍّه عٍّبْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض 

ٙٛد ٚثزي وً ِب ِٓ شأٔٗ اٌز١غ١ش ػٍٝ اٌحى١ِٛخ ٚاأل١ٍ٘خ راد اٌؼاللخ ثخذِخ حغبط ث١ذ هللا اٌحشاَ ثّضبػفخ اٌغ
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ٟ رخبٌف رؼب١ٌُ اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ ض١ٛف اٌشحّٓ ألداء فش٠ضخ اٌحظ، ٚرز١ًٌ وً اٌصؼبة ٚاٌجؼذ ػٓ اٌزصشفبد اٌز

اِزضباًل ٌمٛي اٌٌّٛٝ ػضٚعً )اٌحظ أشٙش ِؼٍِٛبد فّٓ فشض ف١ٙٓ اٌحظ فال سفش ٚال فغٛق ٚال عذاي فٟ اٌحظ، 

هللا ٚرضٚدٚا فاْ خ١ش اٌضاد اٌزمٜٛ ٚارمْٛ ٠ب أٌٟٚ األٌجبة(، ٚلٛي اٌّصطفٝ صٍٝ هللا  ِٚب رفؼٍٛا ِٓ خ١ش ٠ؼٍّٗ

ػ١ٍٗ ٚعٍُ )ِٓ حظ فٍُ ٠شفش ٌُٚ ٠فغك سعغ ِٓ رٔٛثٗ و١َٛ ٌٚذرٗ أِٗ( ٚأضبف: ٔحٓ ٔٛوذ ػٍٝ أ١ّ٘خ حفع 

بئشُ٘، ٚأْ ٠زُ ِٕبعه اٌحظ ٚرفشؽ ض١ٛف اٌشحّٓ ِٓ حغبط ث١ذ هللا اٌحشاَ ثشىً وبًِ ألداء ِٕبعىُٙ ٚشؼ

 .االثزؼبد ػٓ وً ِب ٠ض١ش اٌمٍك ٚاٌشحٕبء ٚاٌجغضبء ث١ٓ طٛائف اٌّغ١ٍّٓ اٌّخزٍفخ

 اعزشؼبس ِؼبٟٔ اٌٛحذح ٚاٌزضبِٓ

حبًعب ٠شافمُٙ  871058ػٓ أْ اٌٍّّىخ عزغزمجً ٘زا اٌؼبَ ِٓ عّٙٛس٠خ اٌؼشاق « اٌّذ٠ٕخ»ٚوشف خالي ٌمبئٗ ِغ 

غبالد ضّٓ ثؼضخ اٌحظ اٌؼشال١خ ٌزمذ٠ُ اٌخذِبد ٌٍحغبط اٌؼشال١١ٓ طٛاي فزشح ِٓ اٌىبدس اإلداسٞ ثّخزٍف اٌّ 0088

ٚعٛدُ٘ فٟ األساضٟ اٌّمذعخ، ٚلبي اٌؼط١خ: ئْ اٌحظ فشصخ ػظ١ّخ، ٟٚ٘ سحٍخ ئٌٝ هللا، اٌزٟ ٠غت ػٍٝ اٌحبط أْ 

ِٕبعه ٘زٖ اٌفش٠ضخ  ٠زفشؽ ِٓ خالٌٙب ٌٍؼجبدح ٚروش هللا ػضٚ ٚعً ٚاٌزٛعٗ ا١ٌٗ ٚطٍت اٌزٛثخ ٚاٌّغفشح ٚأْ ٠إدٞ

اٌزٟ ٟ٘ فش٠ضخ اٌؼّش، ِإوًذا أٔٗ ػٍٝ ض١ٛف اٌشحّٓ ِٓ حغبط ث١ذ هللا اٌحشاَ ثأْ ٠غزف١ذٚا ِٓ ٘زٖ اٌفشصخ 

اٌزٟ ال رزىشس، ٚأصجح اٌحظ حٍُ اٌؼّش ثبٌٕغجخ ٌٍّغ١ٍّٓ ألٔٗ ٚفٟ ضٛء األػذاد اٌّحذدح اٌزٟ رغزط١غ أْ رفذ اٌٝ 

ضح إٌّبي ٚثبٌزبٌٟ ٠غت أْ رغزضّش ٘زٖ اٌفشصخ ٠ٚغزغً وً اٌٛلذ فٟ اٌذ٠بس اٌّمذعخ أصجحذ ٘زٖ فشصخ ػض٠

اٌزٛعٗ ئٌٝ هللا ػضٚعً ثبٌؼجبدح ٚاٌزٛثخ ٚطٍت اٌّغفشح ٚأْ ٠ؼ١ش اٌّغٍّْٛ فٟ ظً ٘زا االعزّبع اٌىج١ش اٌحبشذ 

خٛح ٚاٌزٞ ٠غّغ األٌٛاْ ٚاألعٕبط ِٓ ِخزٍف األُِ ٚاٌشؼٛة ٚأْ ٠غزشؼشٚا ِؼبٟٔ اٌٛحذح ٚاٌزضبِٓ ٚاأل

 .اإلعال١ِخ اٌحم١م١خ

 اٌخذِبد األ١ِٕخ

رمذَ ِٕظِٛخ ِٓ  -حفظٗ هللا-ٚأضبف اٌؼط١خ: ئْ حىِٛخ خبد اٌحش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ اٌٍّه عٍّبْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض 

اٌخذِبد األ١ِٕخ اٌّزىبٍِخ فٟ وبفخ اٌّغبالد، ح١ش اٌٛعٛد اٌذائُ ٌشعبي االِٓ ٚل١بُِٙ ثذٚسُ٘ اإلٔغبٟٔ فٟ خذِزُٙ 

ّٓ ِٓ حغبط ث١ذ هللا اٌحشاَ ٚصٚاس اٌّغغذ إٌجٛٞ اٌشش٠ف، ٚرٛف١ش وبفخ اإلِىب١ٔبد اٌالصِخ ألْ ٠ٕؼُ ٌض١ٛف اٌشح

اٌحبط ثبٌشاحخ ٚاألِٓ ٚاٌزفشؽ ٌٍؼجبدح، وّب أشبد اٌؼط١خ ثبٌغٙٛد األ١ِٕخ اٌزٟ ٠ٍّغٙب اٌحبط ِٕز دخٌٛٗ ػجش إٌّبفز 

ب ثارْ هللا ًّ ب غبٔ ًّ  رؼبٌٝ، ٚأضبف وّب ٌّغٕب رٌه اٌزؼبْٚ اٌط١ت ِٓ وً اٌّخزٍفخ ٚحزٝ ػٛدرٗ اٌٝ ثٍذٖ عبٌ

اٌّغإ١ٌٚٓ ٚاٌغٍطبد عٛاء ِٓ داخً اٌٍّّىخ أٚ فٟ عفبسح اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ فٟ اٌؼبصّخ االسد١ٔخ ػّبْ 

ِٓ خالي ِٕح اٌزأش١شاد اٌالصِخ ٌٍحغبط، ح١ش وبْ ٕ٘بن رؼبْٚ ِضّش ٚثٕبء شبوش٠ٓ اٌغٍطبد اٌغؼٛد٠خ فٟ وبفخ 

 .٠ٛبد ػٍٝ ِب رُ حزٝ ا٢ْاٌّغز
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 الفٌصل ٌؤكد على تسرٌع إجراءات الحجاج

 

 

 

 عبد الهادي المالكً -جدة

أوذ ِغزشبس خبدَ اٌحش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ أ١ِش ِٕطمخ ِىخ اٌّىشِخ ، سئ١ظ ٌغٕخ اٌحظ اٌّشوض٠خ ، 

صبحت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش خبٌذ اٌف١صً ، أ١ّ٘خ اٌزحض١ش اٌّجىش ٌٍحظ ٚأْ رمذَ وبفخ اٌغٙبد 

 .أسلٝ اٌخذِبد ٌض١ٛف اٌشحّٓ

دٌر عام الجوازات اللواء سلٌمان ونوه أمٌر منطقة مكة المكرمة خالل استقباله فً مكتبه بجدة ، م

الٌحٌى ، وعدداً من قٌادات الجوازات ، إلى ضرورة إنهاء إجراءات ضٌوف الرحمن بالسرعة التً 

 .تكفل عدم تأخرهم أثناء القدوم والمغادرة

واستعرض األمٌر خالد الفٌصل خالل اللقاء أعمال الجوازات والخدمات المقدمة لضٌوف الرحمن 

مكة المكرمة البرٌة والبحرٌة والجوٌة ، كما تسلم سموه التقرٌر االحصائً فً منافذ منطقة 

 .للجوازات
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 كشافة المدٌنة ٌعٌدون آالف الحجاج التائهٌن إلى ذوٌهم

 

 

 

 فجازي الشرٌ –المدٌنة المنورة 

 متصوٌر محمد قاس

نجح أفراد الجوالة والكشافة بالمعسكر الكشفً لخدمة الحجاج والذي تقٌمه جمعٌة الكشافة بالمدٌنة 

 .المنورة فً إتمام مهام خدمات اإلرشاد للحجاج من زوار المدٌنة المنورة منذ انطالق الخدمة

قائد المعسكر الدكتور محمد الجهنً أن الكشافٌن المشاركٌن فً المعسكر الكشفً لخدمة الحجاج 

بالمدٌنة أوصلوا آالف الحجاج وقاموا بإرشاد التائهٌن فضال عن تقدٌم مجموعة من الخدمات 

التطوعٌة األخرى لضٌوف الرحمن وأضاف أن طرق إرشاد الحجاج من الكشافٌن تتعدد إما 

التوجٌه أو اإلٌصال لمقرات السكن بتوجٌه قادة الكشافة المٌدانٌٌن بمواقع الخدمة وبنهاٌة باإلرشاد ب

 .كل ٌوم ٌتم إصدار إحصائٌة متكاملة لجمٌع الخدمات التً ٌقدمها أفراد الكشافة والجوالة للحجاج

لها ٌمكن كما أن الخرائط اإلرشادٌة التً ٌستخدمها الكشافة تساعد فً تحدٌد المواقع والتً من خال

  .التعرف على الفنادق والدور السكنٌة التً ٌقطنها الحجاج من زوار المسجد النبوي الشرٌف

ٌذكر أن اإلحصائٌة الٌومٌة تتضمن أعداد الحجاج الذٌن تم تقدٌم كامل الخدمة لهم وٌشمل ذلك 

ع الكتٌبات إرشاد التائهٌن من كبار السن وأطفال والخدمة بالمراكز الصحٌة والمستشفٌات وتوزٌ

التوعوٌة وكذلك خدمة التوصٌل للحجاج من كبار السن بالعربات المدفوعة بالٌدٌن وسٌارات 

القولف وخدمات التنظٌم فً ساحات المسجد النبوي وتنظٌم حركة سٌر العابرٌن و المشاة من وإلى 

 .تجارةالمسجد النبوي من الحجاج وٌشمل ذلك الجوالت التفتٌشٌة بالتعاون مع فرع وزارة ال
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 الداخل حجاج على إجباري اإلنفلونزا لقاح
 

 
  AM 12:28 28-08-2016     الوطن الرياض:

بذأث وسارة انصحت تطبُك حًهتهب انجذَذة بعُىاٌ "ال حج بال تطعُى"، بهذف انمضبء عهً األيزاض 

انًعذَت انتٍ تُتشز يع َهبَت يىاسى انحج. وتطبك انحًهت نهًزة األونً هذا انعبو، وتشتزط عهً 

اغبٍُ فٍ أداء فزَضت انحج تهمٍ تطعًُبث ضذ اإلَفهىَشا انًىسًُت، إضبفت إنً انعالج انىلبئٍ انز

يٍ شهم األطفبل، وانحًً انًخُت انشىكُت نهحجبج انمبديٍُ يٍ انذول انًىبىءة بهذِ األيزاض. 

نتطبُك وأكذ وكُم وسارة انصحت انًسبعذ نهصحت انىلبئُت انذكتىر عبذهللا عسُزٌ، جبهشَت انىسارة 

انحًهت يٍ خالل انبذء بتىسَع انًىاد انتىعىَت عهً انمطبعبث انصحُت انًختهفت ويزاكش انتسىق 

انكبُزة، إضبفت إنً بث انزسبئم انتىعىَت عهً شبشبث أجهشة انصزافت اِنُت وعبز انزسبئم انمصُزة، 

 .بغُت رفع يستىي انىعٍ، وسَبدة َسبت تغطُت انفئبث انًستهذفت بهذِ انهمبحبث
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 سعً أِٓ لجضٛا ػٍٝ ِطٍٛث١ٓ عٕبئ١١ٓ 00أ١ِش اٌّذ٠ٕخ ٠ىشَ 

 

 

 األيٍز فٍصم بٍ سهًاٌ يخٕسطاً رجال األيٍ

 سانى األحًذي -انًذٌُت انًُٕرة 

كزو صاحب انسًٕ انًهكً األيٍز فٍصم بٍ سهًاٌ بٍ عبذانعزٌز، أيٍز يُطقت انًذٌُت انًُٕرة، فً 

رجم أيٍ يٍ يُسٕبً دٔرٌاث األيٍ بانًُطقت، نُجاحٓى األيًُ فً انقبض  11يكخبّ فً اإليارة، 

 .عهى يطهٕبٍٍ فً قضاٌا جُائٍت فً ٔقج قٍاسً

ٔثًٍ أيٍز انًُطقت، خالل حكزًٌّ نزجال األيٍ بحضٕر يذٌز شزطت انًُطقت انهٕاء عبذانٓادي 

انشٓزاًَ ٔيذٌز إدارة دٔرٌاث األيٍ بانًذٌُت انًقذو عبذهللا أحًذ انغايذي إسٓاياث رجال األيٍ ٔيا 

 .حققِٕ يٍ َجاحاث حذعٕ نهفخز

ٕاصهت نحفظ أيٍ انٕطٍ ٔانًٕاطٍٍُ ٔقذو شكزِ إنى رجال األيٍ عهى جٕٓدْى انًخًٍزة ٔانًخ

ٔانًقًٍٍٍ، داعٍاً هللا عز ٔجم أٌ ٌٕفقٓى ٌٔسذد خطاْى ٔأٌ ٌكَٕٕا حصُاً يٍُعاً ضذ كم يٍ ٌزٌذ 

 .انعبث بًقذراث ْذا انٕطٍ انغانً
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 ءطلعون على خدمات االدالعدد من المسؤولٌن ورؤساء مكاتب الحجاج ٌ 
 

 

 
 

بحضور وكٌل وزارة الحج لشئون الزٌارة المكلف محمد البٌجاوي قدم رئٌس مجلس إدارة 
المؤسسة االهلٌة لألدالء الدلٌل حاتم بن جعفر بالً شرحاً تفصٌلٌاً للخدمات التً تقدمها المؤسسة 

ه للمدٌنة المنورة وحتى مغادرتها جاء ذلك خالل جولة تعرٌفٌة نظمتها للحاج الكرٌم من دخول
المؤسسة على مكاتبها المٌدانٌة لعدد من المسؤولٌن واالعالمٌٌن ورؤساء مكاتب شؤون الحجاج 
من مختلف الدول، حٌث بدأت الجولة باستقبال الضٌوف بمجلس ضٌافة الحجاج الذي انشأته 

للمدٌنة لتضٌٌف الحجاج اثناء مراجعتهم لمكاتب الخدمة المٌدانٌة، المؤسسة على الطراز التراثً 
ثم تجول الحضور بأقسام مكاتب الخدمة المٌدانٌة من استقبال وتنسٌق وارشفة واطلعوا على 
التوافق التقنً بٌن اعمال المؤسسة والمسار االلكترونً الذي انشأته وزارة الحج واثر ذلك فً 

مة لضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه علٌه تسرٌع وتسهٌل الخدمة المقد
افضل الصالة والسالم، وفً نهاٌة الجولة عبر الضٌوف عن تقدٌرهم للجهود التً تقوم بها 

وكٌل األمٌن المساعد للخدمات  المؤسسة لخدمة الحجاج الكرام حٌث قال المهندس ٌحٌى سٌف
ور خدمات األدالء بخدمة الحجاج ٌالحظ الفارق الكبٌر أنه من عاٌش تط بأمانة المدٌنة المنورة

فً االستفادة من التقنٌات ومن تطورات العمل االداري وتطبٌقه بدقة واتقان مما ٌعٌن وٌسهل 
على الحجٌج اداء فرٌضتهم وهو هدف اساسً من اهداف الدولة ما قام االخوان فً االدالء هو 

فً خالل فترة قصٌرة مع هذه االعداد الكبٌرة من نموذج ٌحتذى فً أي عمل ٌتم فٌه التعامل 
الحجاج الكرام المبشر بالخٌر وٌسر اكثر ان الشباب الذٌن ٌؤدون هذا العمل سعودٌٌن من ابناء 
الوطن من ابناء المدٌنة المنورة، ما رأٌناه الٌوم ٌسر وٌشرف فهو امتداد لتارٌخ من الخدمات 

للحجٌج منذ عهد المؤسس طٌب هللا ثراه وحتى عهد خادم  الجلٌلة التً تقدمها الدولة رعاها هللا

  . الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان حفظه هللا
 

 

 

 

 

 

 


