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 سم وا 6244اكتوبر  26هـ الموافق  4141ذو القعدة  62المدينة المنورة 

نجحت المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة في استقبال ومغادرة الحجاج من وإلى المدينة المنورة خالل أيام ذروة 

 .حركة الحجيج بالمدينة

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة محمد بن عبداهلل بصراوي أن المؤسسة استقبلت على مدى األيام الثالثة الماضية أكثر 

ج من ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى اهلل عليه وسلم، وعملت على راحتهم وتفويجهم ألف حا( 424)من 

ألفا ( 462)فيما حققت نجاحًا قياسيًا وجاهزية بشكل متزامن مع إنهاء إجراءات توديع ، إلى مساكنهم دون أي تأخير

  .حاجًا إلى مكة المكرمة( 246)و

موسم ما )ينة المنورة خالل أيام ذروة الموسم األول لحج لهذا العام وأضاف بصراوي أن مجموع حركة الحجاج بالمد

حاجًا من خالل مرافق المؤسسة المتمثلة بأربعة عشر مكتب ( 144)ألفا و ( 662)ما بين استقبال وتوديع، بلغ ( قبل الحج

حركة الحجاج سارت مضيفًا أن ، وأربعة مراكز إرشاد  خدمة ميدانية وعشرة مجالس وقطاع وأربعة مراكز استقبال

.بشكل جيد دون اللجوء للخطة البديلة التي عادة ما تعدها المؤسسة في حال الطوارئ
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 سم وا 6244اكتوبر  26هـ الموافق  4141ة ذو القعد 62لمدينة المنورة 

رئيس لجنة الحج ، أمير منطقة المدينة المنورة، دشن صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز

عبدالرحمن بن  بحضور معالي الرئيس العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور، بالمدينة المنورة

دور زائري المسجد " وذلك خالل رعاية سموه ورشة عمل " خدمة الزائر وسام فخر لنا"ديس اليوم حملة عبداهلل الس

بمشاركة ، التي تنظمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف" النبوي في االرتقاء بالخدمات

 .ريديان المدينةوأقيمت فعالياتها بفندق م، القطاعات ذات العالقة بأعمال الحج

وبدئ الحفل بتالوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ 

عبدالرحمن بن عبداهلل السديس كلمة بدأها مرحبًا بصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير 

ومثمنًا دعم واهتمام سموه وعنايته المباشرة لكل ما من شأنه ، لجنة الحج بالمدينة المنورةمنطقة المدينة المنورة رئيس 

االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج والزوار انطالقًا من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل 

نائب رئيس مجلس  لعزيز آل سعود ولي العهد و صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدا، بن عبدالعزيز آل سعود

النائب الثاني لرئيس مجلس ، وصاحب السمو الملكي األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، الوزراء وزير الدفاع

منوهًا بالخدمات الجليلة التي تبذلها مختلف قطاعات الدولة لخدمة ضيوف الرحمن زوار  -حفظهم اهلل  –الوزراء

مشيدا ، والعمل المستمر على االرتقاء بالخدمات وتطويرها ورفع مستوى األداء في منظومة العمل، الحرمين الشريفين

 .بما حملته ورشة العمل من مضامين تحقق الرسالة النبيلة لخدمة الحجاج والزوار والمعتمرين

المقدمة للزوار والمعتمرين  ودعا السديس إلى إنشاء أكاديمية تختص بإجراء وتنفيذ الدراسات المتعلقة بتطوير الخدمات

تشرف عليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وتحظى برئاسة فخرية من سمو أمير منطقة المدينة 

 .المنورة لما يبذله سموه من جهود كبيرة للعناية بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج وزوار المسجد النبوي الشريف

لشيخ السديس على أن العمل في مجال خدمة الحجاج والزوار يمثل تاج فخر ووسام اعتزاز لكل أكد ا، وفي ختام كلمته

سائاًل اهلل تعالى أن يجزي كافة العاملين في هذا ، من يشارك فيه من كافة القطاعات التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن

 .المجال خير الجزاء

 //يتبع //
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حيث رفع " دور زائري المسجد النبوي في االرتقاء بالخدمات" استمع الحضور إلى توصيات ورشة عمل ، بعد ذلك

وإلى ، لنائب الثانيوسمو ا، وسمو ولي عهده األمين، المشاركين في الورشة برقيات شكر إلى خادم الحرمين الشريفين

كما أوصى ، سمو أمير منطقة المدينة المنورة على ما يلقاه زائرالمسجد النبوي من رعاية واهتمام وخدمات جليلة

جائزة خادم الحرمين )المشاركون بإطالق جائزة تحفيزية تحث على تنافس الدول في مجال تنظيم الحجاج تحمل مسمى 

 (.الشريفين لدول حجاج التميز

، ّض المشاركون على تعزيز البرامج التي ترشد الحجاج والزوار إلى معرفة األحكام الشرعية واألنظمة المرعيةكما ح

كما دعوا إلى رفع مستوى التنسيق ، واالستفادة من تجربة بعض الدول التي طبقتها، وذلك قبل وصولهم إلى المملكة

جد النبوي والجهات ذات العالقة بأعمال الحج الستطالع آراء والتعاون بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمس

 .الزوار حول مستوى الخدمات المقدمة

كما دعا المشاركون في الورشة إلى إنشاء أكاديمية تعني ، وشملت التوصيات تعزيز جهود توعية الحجاج بمختلف لغاتهم

 .التقاء بالخدمات المقدمة لهمكما تعني باألبحاث والدراسات التي تساعم في ا، بخدمات الزائرين

  كما أوصى المجتمعون بدعم الخدمات الميدانية المقدمة للزوار خاصة ما يتعلق بخدمات التأهيل والتطوير والتحفيز

وشملت التوصيات الدعوة إلى تشكيل لجنة لتفعيل الوصيات ووضع اآلليات المناسبة ، (الموظف الشامل)لتحقيق مفهوم 

شاركين توصياتهم بتقديم الشكر لصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير وختم الم، لتنفيذها

 .منطقة المدينة المنورة ر ئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة على رعايته للورشة ودعمه إلقامة فعالياتها

ومن بينهم عدد من الحجاج من جنسيات ، وفي ختام المناسبة كرم أمير منطقة المدينة المنورة المشاركين في ورشة العمل

. مختلفة لمساهمتهم في إثراء ورشة العمل التي تهدف إلى إشراك الزوار والحجاج في تقييم مستوى الخدمات المقدمة لهم

 .ثم تسلم سموه هدية تذكارية من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بهذه المناسبة

قد انطلقت صباح اليوم بمشاركة ممثلين " دور زائري المسجد النبوي في االرتقاء بالخدمات" لسات ورشة عمل وكانت ج

حيث تهدف الورشة إلى إبراز ، ومندوبين عن مختلف القطاعات المعنية بخدمة الحجاج زوار المسجد النبوي الشريف

ووضع اآلليات والضوابط لالرتقاء ، دمي الخدمات فيهالمفهوم الشامل لتكامل األدوار بين زائري المسجد النبوي ومق

وتضمنت الورشة جملة من المحاور من أبرزها دور رئاسة شؤون الحرمين واألجهزة المساندة في ، بمختلف الخدمات

ومتابعة األعمال وإعداد الدراسات المستقبلية التي تعزز خدمة الحجاج منذ وصولهم حتى مغادرتهم إلى ، خدمة الزوار

.دانهمبل
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 مؤسسة األدالء بالمدينة المنورة تستقبل وتودع قرابة ربع مليون حاج 

نجحت المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة في استقبال ومغادرة الحجاج من وإلى المدينة المنورة 

 .خالل أيام ذروة حركة الحجيج بالمدينة

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة محمد بن عبداهلل بصراوي أن المؤسسة استقبلت على مدى األيام الثالثة 

ج من ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى اهلل عليه وسلم، ألف حا( 424)الماضية أكثر من 

فيما حققت نجاحًا قياسيًا وجاهزية بشكل ، وعملت على راحتهم وتفويجهم إلى مساكنهم دون أي تأخير

  .حاجًا إلى مكة المكرمة( 246)ألفا و( 462)متزامن مع إنهاء إجراءات توديع 

ينة المنورة خالل أيام ذروة الموسم األول لحج لهذا وأضاف بصراوي أن مجموع حركة الحجاج بالمد

حاجًا من خالل مرافق ( 144)ألفا و ( 662)ما بين استقبال وتوديع، بلغ ( موسم ما قبل الحج)العام 

وأربعة  المؤسسة المتمثلة بأربعة عشر مكتب خدمة ميدانية وعشرة مجالس وقطاع وأربعة مراكز استقبال

حركة الحجاج سارت بشكل جيد دون اللجوء للخطة البديلة التي عادة ما تعدها مضيفًا أن ، مراكز إرشاد 

 .المؤسسة في حال الطوارئ
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 تطبيق المسار اإلليكتروني في موسم الحج وتدابير لمنع التسلل: الفيصل
 ة بمطار جدةخالل تفقده صاالت الحج والعمر

أكد صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية أن الجميع مسؤولون 

عن سالمة ضيوف الرحمن، مثمنا للمواطمنين تجاوبهم مع حملة الحج عبادة وسلوك حضاري الداعية ألن يكون أداء 

وأعلن سمو أمير منطقة مكة المكرمة أن أنه سيبدأ تطبيق . في هذا الجانبالفريضة مصرحا وفق األنظمة المعمول بها 

المساراالليكتروني في موسم الحج المقبل، مؤكدا أن الجهات ذات العالقة تعمل بكل طاقاتها لمنع التسلل للمشاعر المقدسة 

المشاعر المقدسة ستشهد  ولفت األمير خالد الفيصل إلى أن. وفي حال ضبط أي مخالف سيتم تطبيق العقوبات بحقه

وأشاد سموه بالدعم الكبير الذي تقدمه لجميع القطاعات الحكومية والخاصة . مشاريع تطويريه خالل السنوات المقبلة

العاملة على خدمة حجاج بيت اهلل الحرام وزوار مسجد نبيه المصطفى صلى اهلل عليه وسلم وما توفره من مناخ مالئم 

الجهات الحكومية واألهلية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن باإلضافة لتنفيذ كافة المشاريع وتشجيع غير محدود لكافة 

كما ثمن سموه جهود كافة القائمين على خدمة . واالجراءات التي تمكن من تقديم تلك الخدمات للحجاج على أكمل وجه

ء بمستوى األداء عاما بعد عام والعمل الحجاج من أبناء هذا الوطن لما يبذلونه في سبيل راحة ضيوف الرحمن واالرتقا

وكان األمير خالد الفيصل . بروح الفريق الواحد والتنسيق المتواصل لتذليل ما قد يطرأ من معوقات ومعالجتها في حينه

تفقد أمس مجمع صاالت الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لالطمئنان على سير العمل والوقوف على ما 

وفور وصول سموه لمجمع صاالت . اده وتجهيزه من خدمات لحجاج بيت اهلل الحرام القادمين عن طريق المطارتم إعد

الحج والعمرة قام باستقبال فوج من ضيوف الرحمن الذين قدموا جوا للمملكة هنائهم خاللها سموه بسالمة الوصول وتمنى 

أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وأن يعودوا بعد إنهاء  لهم طيب اإلقامة في الديار المقدسة سائال المولى عز وجل

ثم انتقل سموه لتفقد مواقع الجهات الحكومية الخدمية ذات العالقة داخل الصاالت . شعائر الحج لبالدهم سالمين غانمين

مواقع وزارة  والتي تعمل على إنهاء إجراءات استقبال الحجاج وتقديم الخدمات الالزمة لهم في المجمع والتي شملت

واطلع سموه خالل الجولة . الصحة والجوازات والجمارك وهيئة الحصر والتوزيع بوزارة الحج ومكتب الوكالء الموحد

على آلية العمل المتبعة من قبل هذه الجهات وأطمأن على حسن سير العمل بها حاثا العاملين فيها على مواصلة جهودهم 

قديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وحسن استقبالهم انطالقا من توجيهات الطيبة في سرعة إنهاء اإلجراءات وت

كما تفقد سموه . وحرص وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز وسمو ولي عهد األمين يحفظهما اهلل

لخدمتهم خالل مرحلة القدوم أمير منطقة مكة المكرمة المرافق المهيأة إلنهاء إجراءات الحجاج واالستعدادات المتخذة 

» البالزا »والمغادرة بعد انتهاء الحجاج من أداء فريضة الحج، كما شملت جولة سموه استراحات الحجاج بالمنطقة العامة 

عقب ذلك رأس سمو األمير خالد الفيصل . حيث تفقد أوضاع الحجاج واطمأن على راحتهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم

مطار الملك عبدالعزيز الدولي »ج المركزية ناقش خاللها خطط واستعداد الهيئة العامة للطيران المدني اجتماعا للجنة الح

هـ الرامية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت اهلل 4141والخطوط الجوية العربية السعودية لموسم حج هذا العام « بجدة

دول األعمال المتعلقة بشئون الحج للتأكد من تمام كما ناقش االجتماع المواضيع األخرى المدرجة على ج.الحرام 

 .االستعدادات والتجهيزات لمواجهة متطلبات موسم الحج وإبداء المرئيات المرئيات والتوصيات المناسبة بشأنها
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 ألف حاج 752تستقبل وتودع « األدالء»

 
 (المدينة المنورة)أيمن الصيدالني  

بمتابعة من صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج 
ألف حاج وحاجة إلى مكة المكرمة ( 462)بالمنطقة ووكيل وزارة الحج حاتم قاضي، غادر أكثر من 

خالل أيام ذروة حركة الحجيج في المدينة المنورة، باإلضافة إلى عمليات استقبال ومغادرة الحجاج من 
وإلى المدينة المنورة، وحققت حركة االستقبال والمغادرة قرابة ربع مليون حاج خالل الثالثة أيام الماضية 

 .نجاحا مميزا
ألهلية لألدالء كل طاقاتها وجهودها البشرية والتقنية ولوحظ تواجد رئيس مجلس وقد استنفرت المؤسسة ا

إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف حوالة ونائبه ومساعديه وأعضاء مجلس اإلدارة في الميدان 
ال وسجلت مراكز االستقب. للتأكد من سير العمل على أكمل وجه وتوفير الخدمة الالئقة بضيف الرحمن

ومكاتب الخدمة الميدانية وقطاعات المؤسسة األخرى استنفارا لكامل طاقاتها على مدى ثالثة أيام الستقبال 
حاجًا من ضيوف الرحمن زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة والسالم والعمل على راحتهم ( 424121)

ياسا وجاهزية مميزة بشكل وتفويجهم إلى مساكنهم بكل يسر وسهولة ودون أي تأخير، وقد حققت نجاحا ق
 .حاجًا إلى مكة المكرمة( 462246)متزامن مع إنهاء إجراءات توديع 

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة األهلية لألدالء محمد بن عبداهلل بصراوي، أن مجموع حركة الحجاج 
ما بين استقبال ( الحج موسم ما قبل)الكرام بالمدينة المنورة خالل أيام ذروة الموسم األول لحج لهذا العام 

حاجا، وأضاف بأن جميع قيادات المؤسسة والعاملين فيها تواجدوا بالميدان ( 662144)وتوديع بلغ 
لخدمة الحجاج من خالل مرافق المؤسسة والمتمثلة بأربعة عشر مكتب خدمة ميدانية وعشرة مجالس 

المؤسسة الرئيسي والفرعي وقطاع وأربعة مراكز استقبال وأربعة مراكز إرشاد فضاًل عن مقري 
وإداراتهما فيما بلغ اجمالي العاملين بالمؤسسة حوالى ثالثة آالف وخمسمائة موظف ما بين دائم وموسمي 

باإلضافة إلى العاملين ضمن التعاقدات من مدخلي بيانات وخالفه، مشيرا إلى أن حركة الحجاج سارت 
 .تعدها المؤسسة في حال استجد أي طارئبشكل جيد دون اللجوء للخطة البديلة التي عادة ما 
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 فيما انطلقت أعمال ملتقى الدليالت

 عروض وزفات مدينية ونعناع للنساء في بعثات الحج

 
 (المدينة المنورة)سماح ياسين  

قت أعمال الملتقى السنوي الرابع للدليالت بالمدينة المنورة، أمس األول بفندق موفنبيك، والذي يحرص كل عام على انطل
 .استضافة المثقفات واألكاديميات من الحاجات زائرات المسجد النبوي الشريف في مكاتب شؤون الحجاج

الة في كلمته بالحاضرات، مبينا لهن أهمية خدمة ورحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف حو
 .الحجاج وشرف المكان والزمان

إلى ذلك عبرت رئيسات بعثات الحج وضيفات الرحمن عن بالغ سعادتهن بقدومهن إلى المدينة المنورة، من أجل أداء 
 .فريضة الحج

العاملين والعامالت في قطاع الحج  ولكافة« أيدها اهلل»ورفعن شكرهن وتقديرهن لحكومة خادم الحرمين الشريفين 
والعمرة وشؤون الحرمين واألمن، على ما يبذلونه في سبيل خدمة الحجاج والزوار منذ قدومهم إلى المنافذ حتى 

 .مغادرتهم البالد
الحاجة فتيحة جودي من البعثة الجزائرية، إنها تحضر إلى المدينة المنورة ألول مرة في حياتها من « عكاظ»وقالت لـ

أجل أداء فريضة الحج والزيارة، مشيرة إلى أنها وجدت كل اهتمام وعون منذ وصولها إلى أرض المطار بالمدينة 
 .المنورة حتى حضورها الملتقى

أن قدسية المكان ميزت الجميع بالتعامل الراقي والمحترم وبالمبادرة بتقديم الخدمات إلى  وأكدت الحاجة جودي، على
الزوار والزائرات الذين يحتاجون إلى مساعدة، مبينة أنها وجدت تعاونا وحرصا من جميع من قابلتهم منذ وصولها إلى 

 .أرض المدينة المنورة
ها إلى مدينة المصطفى عليه السالم، بل شعرت بأنها في بلدها وبين وقالت الحاجة جودي، إنها لم تشعر بغربة عن قدوم

 .أهلها وناسها
من جهتها أكدت الدكتورة جانسواردوقس من الجمهورية التركية ورئيسة البعثة التركية النسائية، على جودة الخدمات 

 .التي قدمت للبعثة من خالل حسن التعامل واالستقبال والضيافة
سواردوقس، إلى ضرورة تنظيم المسارات داخل الروضة الشريفة والتي تشهد زحاما شديدا، مؤكدة ودعت الدكتورة جان

أن الخدمات في الحرم النبوي الشريف جيدة إال أن تنظيم الزائرات في الروضة الشريفة يحتاج إلى دراسة وإعادة 
 .تخطيط
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 البيجاوي يبحث ترتيبات الحجاج العراقيين

 (المنورةالمدينة )ماجد الصقيري  

مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي بفرع الوزارة بحث 

بالمنطقة أمس، مع رئيس هيئة الحج والعمرة بالعراق محمد تقي المولى، الجوانب الخدماتية والتنظيمية 

وقد عبر . ة وحتى مغادرتهملحجاج دولة العراق خالل إقامتهم في المدينة المنورة بدءا من وصولهم إلى المدين

رئيس هيئة الحج والعمرة العراقي عن عميق التقدير وبالغ االمتنان لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين 

 .من خدمات جليلة لضيوف الرحمن وهو ما يلمسه الحاج والمعتمر منذ وصوله إلى األراضي السعودية

الحجاج العراقيين بما ينظم ويرتب كافة متطلبات الخدمة واستعرض البيجاوي، خالل اللقاء ترتيبات شؤون 

سواء على مستوى اإلسكان أو االستقبال أو المغادرة، بالشكل الذي يجعل الحاج متفرغا تماما ألداء مشاعره 

وعبادته في يسر وسهولة وذلك في إطار التوجيهات الحثيثة والمستمرة من قبل صاحب السمو الملكي األمير 

ان بن عبدالعزيز، ومعالي وزير الحج الدكتور بندر حجار التي توكد دائما على تحقيق تطلعات فيصل بن سلم

يذكر أن عدد الحجاج العراقيين . والة األمر يحفظهم اهلل في االرتقاء بخدمات الحجاج إلى أفضل المستويات

 .حاجا 641461غ الذين وصلوا إلى المدينة المنورة منذ بداية موسم الحج األول وحتى يوم أمس بل
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 «المشهد المديني»األزياء النيجيرية تطغى على 

 ألف زائر للمدينة تصدرتهم نيجيريا ثم باكستان 600

 إيناس المخلفي -المدينة المنورة 

طغت أزياء الحجاج النيجيريين ذات األلوان الفاقعة والمميزة على المشهد المديني هذه األيام، إذ سجلت الجنسية     

حاجًا، تالهم  72472النيجيرية العدد األكثر حضورًا في المدينة المنورة هذه األيام التي تسبق أداء فريضة الحج، بواقع 

وأعلن تقرير سكرتارية . حاجًا 47827حاجًا، ثم الجنسية اإلندونيسية ب  72177الحجاج من الجنسية الباكستانية ب 

لجنة الحج في المدينة المنورة الذي تعده وحدة التقارير واإلحصاءات، أن عدد الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة عبر 

حاجًا، فيما بلغ عدد المغادرين  54147( الخميس)مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومحطات االستقبال ليوم أمس 

حاجًا، فيما بلغ إجمالي مغادروها  224124وأوضح أن إجمالي الحجاج القادمين إلى المدينة بلغ . حاجًا 52727منها 

وتواصل القطاعات الحكومية واألهلية المشاركة في الحج بمنطقة المدينة . حاجًا 725217حاجًا، وتبقى فيها  472224

 .ما قبل الحج هذا العام، حيث تقدم خدماتها لزوار طيبة على مدار الساعةأعمالها لموسم 
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 ألفًا في المدينة المنورة 222وتفويج واستقبال .. ألف حاج قدموا إلى المملكة 854

 

 
 

 حمودة عبدالرحمن – المنورة المدينة

 .ألف حاج 201.158بلغ عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة ألداء نسك حج هذا العام حتى نهاية يوم أمس األول 

وقال المدير العام للجوازات الفريق سالم البليهد إن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة لهذا العام عبر المطارات 

. 208حاج، وبلغ عدد القادمين بحرًا  82. 155فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية  حاجًا، 241. 405الجوية بلغ 

من ذي القعدة  82و 80و 81ألف حاج في أيام  882وفي المدينة سجلت حركة استقبال ومغادرة الحجاج .حاجًا 45

 .ان، ووكيل وزارة الحج حاتم قاضيالجاري، بمتابعة أمير المنطقة رئيس لجنة الحج في المدينة األمير فيصل بن سلم

واستنفرت المؤسسة األهلية لألدالء كل طاقاتها وجهودها البشرية والتقنية بحضور ميداني لرئيس مجلس إدارتها الدكتور 

يوسف حوالة ونائبه ومساعديه وأعضاء مجلس اإلدارة للتأكد من سير العمل على أكمل وجه وتوفير الخدمة الالئقة بضيف 

وسجلت مراكز االستقبال ومكاتب الخدمة الميدانية وقطاعات المؤسسة األخرى استنفار كامل طاقاتها على مدى .الرحمن

حاجًا، والعمل على راحتهم وتفويجهم إلى مساكنهم بكل يسر وسهولة دون أي تأخير،  727ألف و 454ثالثة أيام الستقبال 

 .حاجًا إلى مكة المكرمة 248ألفًا و 482مع إنهاء إجراءات توديع  فيما حققت نجاحًا قياسيًا وجاهزية مميزة بشكل متزامن

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة األهلية لألدالء محمد بصراوي إن مجموع حركة الحجاج في المدينة خالل أيام ذروة 

مبينًا أن جميع قيادات . ًاحاج 142ألفًا و 882ما بين استقبال وتوديع بلغ « موسم ما قبل الحج»الموسم األول لحج هذا العام 

المؤسسة والعاملين فيها حضروا في الميدان لخدمة الحجاج الكرام من خالل مرافق المؤسسة المتمثلة في أربعة عشر 

مكتب خدمة ميدانية وعشرة مجالس وقطاع وأربعة مراكز استقبال وأربعة مراكز إرشاد، فضاًل عن مقري المؤسسة 

موظف ما بين دائم  055فيما بلغ إجمالي العاملين في المؤسسة حوالي ثالثة آالف والرئيس والفرعي وإداراتهما، 

وموسمي، باإلضافة إلى العاملين ضمن التعاقدات من مدخلي بيانات وخالفه، مضيفًا أن حركة الحجاج سارت بشكل جيد 

 .دون اللجوء للخطة البديلة التي عادة ما تعدها المؤسسة في حال استجدَّ أي طارئ
 

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9
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 جؤسسة األدالء بالمدينة المنورة تستقبل وتودع قرابة ربع مليون حام
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 أيام 3 في حاج مليون ربع تودع "طيبة"

 

 

 (الوطن) أمس بطيبة الحجاج توديع من جانب

 

  PM 11:57 02-10-2013     علي العمري: المدينة المنورة

 42و42و42سجلت عمليات استقبال ومغادرة الحجاج من وإلى المدينة المنورة خالل أيام الـ 
 .من الشهر الجاري، التي تمثل ذروة حركة الحجيج نحو ربع مليون حاج

وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة األهلية لألدالء محمد بن عبداهلل بصراوي في تصريح، أنه تم 
البشرية والتقنية لتنفيذ خطة الذروة، وذلك بإشراف القيادات العاملة توفير كل الطاقات والجهود 

. بالمؤسسة؛ للتأكد من سير العمل على أكمل وجه وتوفير الخدمة الالئقة بضيف الرحمن
وأشار إلى أن مراكز االستقبال ومكاتب الخدمة الميدانية وقطاعات المؤسسة األخرى شهدت 

حاجا من ضيوف الرحمن  787ألف و 101ثة أيام، الستقبال استنفار كامل طاقاتها على مدى ثال
زوار المسجد النبوي، والعمل على راحتهم وتفويجهم إلى مساكنهم بكل يسر وسهولة ودون 

 .أي تأخير
وأضاف أنه تم توديع مئة وستة وعشرين ألفا وستمئة واثنين وثالثين حاجا، إلى مكة المكرمة، 

ة والعاملين فيها وجدوا بالميدان لخدمة الحجاج من خالل الفتا إلى أن جميع قيادات المؤسس
 .مرافق المؤسسة

مراكز استقبال ومثلها لإلرشاد،  2مكتب خدمة ميدانية و 12ولفت إلى أنه يوجد بالمؤسسة 
 .فضال عن مقري المؤسسة الرئيسي والفرعي وإداراتهما

ا بين دائم وموسمي، موظف م 200آالف و 3وأضاف أن عدد العاملين بالمؤسسة يبلغ نحو 
 .إضافة إلى العاملين ضمن التعاقدات من مدخلي بيانات

وأكد أن حركة الحجاج سارت بشكل جيد دون اللجوء للخطة البديلة التي عادة ما تعدها 
 .المؤسسة في حال استجد أي طارئ
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 في ثالثة أيام الذروة
 جنجاح األدالء في استقبال وتوديع قرابة ربع مليون حا

 

 
تابع صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة ووكيل وزارة 

بالمدينة  الحج حاتم قاضي عمليات استقبال ومغادرة الحجاج من والى المدينة المنورة خالل أيام ذروة حركة الحجيج

هـ نجاحًا مميزًا وقد 4144/ 44/ 62و 62و  61حيث حققت حركة االستقبال والمغادرة قرابة ربع مليون حاج في ايام 

استنفرت المؤسسة األهلية لألدالء كل طاقاتها وجهودها البشرية والتقنية وتواجد رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية 

مساعديه وأعضاء مجلس اإلدارة بالميدان وذلك للتأكد من سير العمل على أكمل لألدالء الدكتور يوسف حوالة ونائبه و

وجه وتوفير الخدمة الالئقة بضيف الرحمن فيما سجلت مراكز االستقبال ومكاتب الخدمة الميدانية وقطاعات المؤسسة 

ضيوف الرحمن زوار  حاجًا من( 121)ألف و( 424) األخرى استنفار كامل طاقاتها على مدى ثالثة ايام الستقبال

مسجد نبيه عليه أفضل الصالة والسالم والعمل على راحتهم وتفويجهم إلى مساكنهم بكل يسر وسهولة ودون أي تأخير 

حاجًا إلى مكة ( 246)الف و( 462)وقد حققت نجاحًا قياسًا وجاهزية مميزة بشكل متزامن مع إنهاء إجراءات توديع 

للمؤسسة االهلية لألدالء محمد بن عبداهلل بصراوي والذي أضاف أن مجموع حركة  المكرمة أوضح ذلك المدير التنفيذي

ما بين استقبال ( موسم ما قبل الحج ) الحجاج الكرام بالمدينة المنورة خالل ايام ذروة الموسم األول لحج لهذا العام 

ين فيها تواجدوا بالميدان لخدمة الحجاج حاجًا مبينًا أن جميع قيادات المؤسسة والعامل( 441) ألف و ( 662)وتوديع بلغ 

الكرام من خالل مرافق المؤسسة والمتمثلة بأربعة عشر مكتب خدمة ميدانية وعشرة مجالس وقطاع وأربعة مراكز 

استقبال وأربعة مراكز إرشاد فضاًل عن مقري المؤسسة الرئيسي والفرعي وإداراتهما فيما بلغ اجمالي العاملين 

ثة آالف وخمسمائة موظف ما بين دائم وموسمي باإلضافة إلى العاملين ضمن التعاقدات من مدخلي بالمؤسسة حوالي ثال

بيانات وخالفه مضيفًا أن حركة الحجاج سارت بشكل جيد دون اللجوء للخطة البديلة التي عادة ما تعدها المؤسسة في 

  .حال استجد أي طارئ
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ون حاجنجاح األدالء في استقبال وتوديع قرابة ربع ملي  

 في ثالثة أيام الذروة

 
 

 االدالء -ادارة االعالم  -محمد بصراوي 

 

لجنة الحج بالمدينة ووكيل وزارة تابع صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس 

الحج حاتم قاضي عمليات استقبال ومغادرة الحجاج من والى المدينة المنورة خالل أيام ذروة حركة الحجيج بالمدينة حيث 

هـ نجاحًا مميزًا وقد 4144/ 44/ 82و 80و  81 حققت حركة االستقبال والمغادرة قرابة ربع مليون حاج في ايام 

األهلية لألدالء كل طاقاتها وجهودها البشرية والتقنية وتواجد رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية  استنفرت المؤسسة

لألدالء الدكتور يوسف حوالة ونائبه ومساعديه وأعضاء مجلس اإلدارة بالميدان وذلك للتأكد من سير العمل على أكمل 

تقبال ومكاتب الخدمة الميدانية وقطاعات المؤسسة وجه وتوفير الخدمة الالئقة بضيف الرحمن فيما سجلت مراكز االس

حاجًا من ضيوف الرحمن زوار مسجد ( 727)ألف و( 454) الستقبال األخرى استنفار كامل طاقاتها على مدى ثالثة ايام 

ت نبيه عليه أفضل الصالة والسالم والعمل على راحتهم وتفويجهم إلى مساكنهم بكل يسر وسهولة ودون أي تأخير وقد حقق

حاجًا إلى مكة المكرمة أوضح ( 248)الف و( 482)نجاحًا قياسًا وجاهزية مميزة بشكل متزامن مع إنهاء إجراءات توديع 

ذلك المدير التنفيذي للمؤسسة االهلية لألدالء محمد بن عبداهلل بصراوي والذي أضاف أن مجموع حركة الحجاج الكرام 

( 882)ما بين استقبال وتوديع بلغ ( موسم ما قبل الحج ) ول لحج لهذا العام بالمدينة المنورة خالل ايام ذروة الموسم األ

حاجًا مبينًا أن جميع قيادات المؤسسة والعاملين فيها تواجدوا بالميدان لخدمة الحجاج الكرام من خالل ( 142) ألف و 

وأربعة مراكز   عة مراكز استقبالمرافق المؤسسة والمتمثلة بأربعة عشر مكتب خدمة ميدانية وعشرة مجالس وقطاع وأرب

إرشاد فضاًل عن مقري المؤسسة الرئيسي والفرعي وإداراتهما فيما بلغ اجمالي العاملين بالمؤسسة حوالي ثالثة آالف 

وخمسمائة موظف ما بين دائم وموسمي باإلضافة إلى العاملين ضمن التعاقدات من مدخلي بيانات وخالفه مضيفًا أن 

 . بشكل جيد دون اللجوء للخطة البديلة التي عادة ما تعدها المؤسسة في حال استجد أي طارئحركة الحجاج سارت 
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