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 نائب خادم الحرمين الشريفين يرأس اجتماع لجنة الحج العليا

 

 

 م واس5015أغسطس  11هـ الموافق 1341ذو القعدة  3جدة 

 

نائب خادم الحرمين الشريفين رئيس لجنة الحج العليا صاحب السمو الملكي األمير محمد بن رأس 

نايف بن عبدالعزيز آل سعود بمكتب سموه مساء اليوم اجتماع لجنة الحج العليا بحضور أصحاب السمو 

 .والمعالي أعضاء اللجنة

للجنة توجيهات خادم الحرمين وفي مستهل االجتماع نقل نائب خادم الحرمين الشريفين إلى أعضاء ا

حرصه الشديد على تقديم أفضل  -حفظه هللا ورعاه  -الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

الخدمات والتسهيالت لضيوف الرحمن لكي يؤدوا مناسك هذا الركن العظيم من أركان اإلسالم بدرجات 

ظه هللا على أن المملكة لن تألو جهداً في عالية من اليسر والسهولة واألمن واالطمئنان مؤكداً حف

سبيل النهوض بهذه الرسالة اإلسالمية العظيمة التي شرف هللا بها هذه البالد قيادة وشعباً على 

 .أكمل وجه

كما نوه سمو نائب خادم الحرمين الشريفين إلى جاهزية كافة القطاعات وأجهزة الدولة المعنية 

القطاعات األمنية التي تعمل بوتيرة استعداد وتجهيز متواصلين بشؤون الحج والحجاج وفي مقدمتها 

لتوفير أقصى درجات األمن والسالمة واالطمئنان لضيوف الرحمن والتعامل بحزم وقوة عزيمة وحسم مع 
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ما قد يطرأ من وقائع أو تصرفات تخل بأمن الحجاج وتعرض سالمتهم ألي مخاطر ، مشدداً سمو نائب 

ن على أن المملكة لم ولن تقبل أي تصرف أو عمل يخرج الحج عن مساره خادم الحرمين الشريفي

الصحيح وفق ما أوجبه هللا وسوف يتم التعامل بأقصى درجات الحزم مع أي تصرف يخالف األنظمة 

 .والتعليمات المرعية حين أداء شعائر هذا الركن العظيم

هللا الحرام إلى أداء مناسك الحج  مهيباً سمو نائب خادم الحرمين الشريفين بأن ينصرف حجاج بيت

والتفرغ للعبادة بعيداً عن التصرفات والشعارات التي تخالف تعاليم اإلسالم وتعكر صفو الحج وتؤذي 

 .مشاعر الحجاج

أوضح ذلك معالي مستشار سمو وزير الداخلية أمين عام لجنة الحج العليا الدكتور ساعد العرابي 

ل االجتماع بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الحارثي مشيراً إلى أنه جرى خال

ومن ذلك بحث آلية تسريع إخراج الجهات الحكومية التي ال تقدم خدمات مباشرة للحجاج من المشاعر 

المقدسة وفق ما قضت به التوجيهات السامية الكريمة ، وموضوع زيادة الطاقة االستيعابية لمشعر 

مكنة وموضوع متطلبات العاملين في خدمة ضيوف الرحمن أثناء موسم الحج منى من خالل البدائل الم

، وموضوع تطوير الخدمات المساندة لسالكي طريق الهجرة وطريق الحرمين اللذين يربطان مكة 

المكرمة بالمدينة المنورة ، وموضوع تطوير النقل البري للمعتمرين على غرار النقل البري للحجاج 

ن قطار الحرمين الشريفين السريع إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة وكذلك ما استجد بشأ

بشؤون الحج والحجاج لهذا العام والتي اتخذ حيالها التوصيات والقرارات المناسبة في إطار تنفيذ 

حيال  -حفظه هللا ورعاه  -توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

ات المقدمة لحجاج بيت هللا الحرام والزوار والمعتمرين بما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل تطوير الخدم

 .يسر وسهولة واطمئنان والعودة إلى أوطانهم سالمين غانمين بإذن هللا تعالى
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 وزارة الحج تدرس تصميم هياكل إداراتها الكترونيا  

 

 

 م واس 5015اغسطس  11هـ الموافق  1341ذو القعدة  03جدة 

 

عقد وكيل وزارة الحج للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن طالل سمسم ، اليوم بمكتبه بجدة اجتماعاً 

مع اللجنة التنفيذية لمشروع الخطة االستراتيجية للبنية المالية واإلدارية للوزارة بحضور مسئولي 

 . التي ستقوم بتصميم هياكل اإلدارات بالوزارة KPMG شركة

االجتماع مناقشة كافة سير العمل في هذا المشروع الذي يصب في تطوير آليات العمل في وتم خالل 

قطاعات وإدارات وأجهزة الوزارة الداعمة والرقي بسير العمل فيها ومراعاة للجودة واإلتفاق في أعمال 

 . الوزارة

الدكتور بندر بن  وأكد الدكتور سمسم علي أن تنفيذ هذه المشاريع تأتي بتوجيهات معالي وزير الحج

محمد حجار وحرصه على أن تكون الوزارة في مقدمة أجهزة الدولة تفعيالً للحكومة األلكترونية التي 

تتطلع حكومة خادم الحرمين الشريفين لتوظيفها في مختلف النواحي خدمة للوطن والمواطن ورفع 

 . كفاءة العمل

لقيام بالمهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية وأفاد إلى أن المشروع يهدف إلى تمكين الموظفين من ا

وبأساليب تقنية وعلمية تواكب ما وصلت إليه الوزارة من أعمال تقنية عالية المستوى في الحج 

 . والعمرة

الجدير بالذكر أن وزارة الحج قد أنشأت مكتب إدارة المبادرات اإلستراتيجية والمشاريع المنوط به تقييم 

هم المشاريع التطويرية بالوزارة ، ويعتبر مشروع الخطة اإلستراتيجية للبنية وتفعيل ومتابعة تنفيذ أ

 . اإلدارية والمالية من أهم المشاريع التي يشرف عليها المكتب
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الجوازات تبدأ مباشرة أعمال مهمة الحج وإنهاء إجراءات دخول 

 الحجاج لهذا العام
 
 

 م واس 5015اغسطس  11هـ الموافق  1341ذو القعدة  03الرياض 

 

وإنهاء  1341بدأت المديرية العامة للجوازات في القيام بمهامها المناطة بها في موسم الحج لهذا العام 

 .إجراءات دخول حجاج بيت هللا الحرام

وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن المديرية العامة للجوازات قد أتمت 

البشرية المدربة والمؤهلة ألعمال الحج ودعم هذه الكوادر باألجهزة والمعدات الحديثة  إعداد كوادرها

لمكافحة التزوير وبأجهزة الحاسب اآللي المطورة لضمان سرعة إنهاء إجراءات الحجاج بكل يسر 

 .وسهولة

نقل أو إيواء ودعا اللواء اليحيى إلى ضرورة التزام حجاج الداخل بالحصول على تصاريح الحج محذراً من 

أو تشغيل المخالفين ألنظمة وتعليمات الحج وأن كل من يخالف هذه التعليمات سوف تطبق بحقه 

أقصى العقوبات من قبل اللجان اإلدارية التابعة للجوازات، مؤكداً على أن العقوبات ستطبق على كل 

على مدار الساعة في مخالف بحزم، مشيراً إلى انه قد تم انتداب وتكليف اللجان المختصة للعمل 

 .العاصمة المقدسة ومدينة الطائف لسرعة إصدار القرارات بحق المخالفين
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سفير خادم الحرمين الشريفين يشارك في وداع أولى رحالت 

 الحجاج الباكستانيين

 
 

 م واس 5015أغسطس  11هـ الموافق  1341ذو القعدة  03إسالم آباد 

 

لدى باكستان عبدهللا بن مرزوق الزهراني في توديع الرحلة  شارك سفير خادم الحرمين الشريفين

األولى للحجاج الباكستانيين الذين توجهوا من مطار إسالم آباد الدولي فجر اليوم إلى المملكة ألداء 

 . فريضة الحج ، بحضور كبار المسئولين بوزارة الشؤون الدينية الباكستانية

األنباء السعودية أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأكد السفير الزهراني في تصريح لوكالة 

 . وشعبها تتطلع بكل شرف واعتزاز الستقبال وخدمة ضيوف بيت هللا الحرام

وقال " إن حكومة خادم الحرمين الشريفين قد أتمت االستعدادات الستقبال موسم الحج هذا العام في 

 .دسة ليؤدي الحجاج فريضتهم بكل يسر وسهولةمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المق

ورفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه هللا ـ على ما 

تقوم به المملكة من جهود لتسهيل أمور الحجاج من أنحاء العالم وتقديم كافة اإلمكانات وتسخير 

 . يسراً لضيوف الرحمنالجهات الحكومية بالمملكة لجعل الحج م

ودعا هللا سبحانه وتعالى أن يجزل للمليك المفدى األجر والثواب على ما يقدمه من جهود لخدمة 

ضيوف الرحمن واالهتمام بقضايا األمة اإلسالمية على جميع المستويات، متمنياً للحجاج الباكستانيين 

 .حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وعوداً حميداً 

أعرب وكيل الشؤون الدينية الباكستاني سهيل عامر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين من جانبه 

الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحكومته الرشيدة على ما تقدمه من تسهيالت 

لضمان راحة الحجاج ، كما شكر سفارة خادم الحرمين الشريفين في إسالم آباد والقنصلية العامة 
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التعاون في تسهيل مهمة بعثة الحج الباكستانية وإنجاز تأشيرات الحجاج الباكستانيين  بكراتشي على

 . في الوقت المحدد
 

 

 

 وزارة الحج تدرس تصميم هياكل إدارتها إلكترونيا  
 

 
 

جدة -سعود العيد   
50/00/5015الخميس   

 

األربعاء بمكتبه في جدة عقد وكيل وزارة الحج للتخطيط والتطوير الدكتور محمد بن طالل سمسم أمس 

اجتماعاً مع اللجنة التنفيذية لمشروع الخطة اإلستراتيجية للبنية المالية واإلدارية للوزارة بحضور 

التي ستقوم بتصميم هياكل اإلدارات بالوزارة إلكترونياً. وتم خالل االجتماع  KPMG مسؤولي شركة

آليات العمل في قطاعات وإدارات وأجهزة مناقشة سير العمل في هذا المشروع الذي يصب في تطوير 

  .الوزارة الداعمة والرقي بسير العمل فيها ومراعاة للجودة واالتفاق في أعمال الوزارة

وأكد الدكتور سمسم علي أن تنفيذ هذه المشروعات تأتي بتوجيهات معالي وزير الحج الدكتور بندر بن 

جهزة الدولة تفعيالً للحكومة اإللكترونية التي محمد حجار وحرصه على أن تكون الوزارة في مقدمة أ

توظيفها في مختلف  -حفظه هللا-تتطلع حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

النواحي خدمة للوطن والمواطن ورفع كفاءة العمل. وأفاد أن المشروع يهدف إلى تمكين الموظفين من 

ءة عالية وبأساليب تقنية وعلمية تواكب ما وصلت إليه الوزارة من القيام بالمهام الموكلة إليهم بكفا

 .أعمال تقنية عالية المستوى في الحج والعمرة
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% عن الموسم الماضي74ألف حاج بزيادة  794الحامد: مطار المدينة ينقل   

 يقدم خدمات للمعاقين .. وتعويض الركاب عند تأخر الرحالت ألسباب فنية

 

 

 

 

 عبدالرحمن مرسي -المدينة المنورة تصوير  -عبدالرحيم الحدادي لقاء 
 50/00/5015الخميس 

 
 

أكد حسن بن محمد الحامد مدير عام الخدمات األرضية بمطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 

رحلة لحج هذا  1351جاهزية كافة الخدمات بالمطار الستقبال ضيوف الرحمن حيث يستقبل المطار 

  % عن العام الماضي، وأشار الى توفير خدمات خاصة للمعاقين30حاًجا بزيادة  313.450نقل العام ت

نستعد قبل موسم الحج بعدة أشهر بتنظيم دورات تدريبية لمنسوبي موظفي «: المدينة«وقال لـ

 موظف انخرطوا في العمل بعد 100الخدمات األرضية المعنيين بخدمة الركاب ولدينا اآلن ما يزيد عن 

أشهر، مشيًرا إلى  1أشهر ودورات وصلت لـ 4افتتاح المطار الجديد والتحقوا بالدورات منها دورات لمدة 

أن العمل في هذه الدورات مستمر على مدار العام حيث تعقد في مركز األكاديمية للتدريب التابعة 

ليها الموظف المميز للخدمات األرضية باإلدارة العامة بجدة كما هناك دورات خارج المملكة يحصل ع

 .فقط

وبين أن مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي إضافة نوعية ألهالي طيبة الطيبة وزائريها وحجاج بيت 

هللا الحرام وزائري المسجد النبوي الشريف من داخل المملكة وخارجها ويعتبر نقلة نوعية في زيادة 

ور األوامر الملكية في عهد الملك عبدهللا بن عدد الرحالت وعدد الركاب، مشيًرا إلى أنه منذ صد

بإنشاء مطار جديد للمدينة المنورة بمساحة كبيرة وهم ينتظرون المشروع  -يرحمه هللا -عبدالعزيز 

وتحقق ذلك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك  5015الجبار الذي حدد له االفتتاح في هذا العام 

  .- يحفظه هللا -سلمان بن عبدالعزيز 



 

 
 

9 

وأضاف: نحن في الخدمات األرضية بالمطار نقوم بخدمة الركاب عندما تطأ أقدامهم مطار المدينة أو 

الركاب المغادرين عن طريق الخدمات األرضية على مدار العام وفي موسم الحج نستعد منذ وقت مبكر 

رجها ونعد وذلك من بداية شهر مارس الماضي لخدمة الحشود البشرية من داخل المملكة ومن خا

قائمة بما نحتاجه في الخدمات األرضية من قبل اإلدارة العامة بجدة من احتياجات لكافة األمور التي 

تساعد على تنفيذ خطة أعمال الحج ومنها معدات وأجهزة إضافية وزيادة بشرية على الموجودين على 

رحالت اإلضافية في موسم مدار العام وعمال مشغلين مؤقتين لموسم الحج ولدينا خطة خاصة تنفذ لل

شركة أجنبية تعمل  35الحج ونقوم بكافة األمور المشغلة للخطوط السعودية والخطوط األجنبية ولدينا 

  .طوال العام في موسم الحج خالف الشركات التي تعم

وقال: إن الخدمات األرضية تقدم خدمة خاصة تتعلق بذوي االحتياجات الخاصة منها  الحجز المسبق

المسبق على الطائرة مع توفير مقاعد متحركة وموظف يرافق المعاق حتى يصعد به للطائرة مع الحجز 

توفير الرافعات الطبية وفي موسم الحج يتضاعف هذا العمل لذوي االحتياجات الخاصة لوجود حجاج كبار 

ات لمن في السن ومصابين ببعض العجز وذلك بالتنسيق مع قسم الصيانة لتوفير األكسجين في الطائر

يحتاج ذلك من هذه الفئة الغالية علينا كما خصص كاونتر خاص لذوي االحتياجات الخاصة مع موظفين 

  .متدربين للتعامل مع هذه الفئة

لدينا دليل عن السالمة داخل المطار وفي الساحات وهناك دليل آخر  -وعن السالمة أضاف الحامد 

التنسيق بين جميع الجهات العاملة بالمطار لتوحيد  للسالمة تابع لشركة طيبة المشغلة للمطار وتم

الجهود لتقديم عمل بطريقة سلسة وهناك األمن الخاص التابع للشرطة الجوية دورها المحافظة 

 .والحماية الكاملة على أمن المطار وكل هذه الجهود سخرت لخدمة الراكب

و الرحالت المغادرة من مطار المدينة يرجع واشار الى أن تأخير الرحالت القادمة للمدينة أ تأخير الرحالت

للشركة المعينة للطائرات وأضاف: دورنا االستعداد المبكر للموظفين على الكاونتر بكافة األجهزة التي 

تساعد على نجاح العمل الستقبال القادمين وكذلك المغادرين. والتأخير ليس للخدمات األرضية أي 

في ما يخص العفش للراكب وهو قطعتان لكل راكب بحيث ال  تدخل فيه وهناك نظام عالمي لألوزان

كيلوجراًما  45كيلوجراًما أما إذا كان قطعة واحدة ال يزيد وزنها عن  54يتجاوز وزن القطعة الواحدة عن 

وأي تجاوز في هذه األوزان المحددة عالميا يتم تسجيل مخالفة من قبل هيئة الطيران المدني أو من 

  .هذا نظام عالمي ال يستطيع حد السيطرة عليهالشركات الناقلة و

هناك شركات تقوم بتعويض ركابها في حالة  -وعن تعويض الركاب أوضح حسن الحامد  تعويض الركاب

الضرر على رحالتها وهناك مندوبون لكل شركة طيران سواء الخطوط السعودية أو الشركات األخرى، أما 

في عملية التعويض ولكن هناك توجيهات نتلقاها من  نحن في الخدمات األرضية ليس لنا أحقية

 53الخطوط السعودية في تأخير رحلة معينة يتم نقل الركاب إليوائهم في فندق مخصص لهم لمدة 

ساعة مع تأمين جميع الوجبات خالل ذلك اليوم وتأمين رحلة جديدة لهم وهذا يتم في حال إذا كان 

الجانب اآلخر لعدم التعويض للركاب في حال إذا كانت هناك هناك خلل فني في الطائرة، وأضاف: أما 
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اضطرابات سياسية أو مظاهرات أو تقلب األحوال الجوية ال يتم تعويض الركاب ألنه حدث خارج إرادة 

شركات الطيران والخطوط السعودية هي الشركة الوحيدة التي تعوض في مثل هذه الظروف من باب 

  .«التواصل االجتماعي

وعن تكييف المطار قال الحامد: نحن جهة مشغلة للخدمات وليس جهة مشغلة للمطار  لمطارتكييف ا

وشركة طيبة هي المشغلة للمطار والمسؤولة عن التكييف لعدم برودته كما يجب خاصة في هذه 

األجواء الحارة ورفعنا خطابنا للشركة المشغلة للمطار وبررت لنا الخلل بأن المثلجات للمكيف كان يجب 

أن تبرمج لذروة موسم الصيف وتم إصالح الخلل واآلن كما ترى البرودة مقبولة بعض الشيء وكنا 

متخوفين من شدة الحرارة خالل األيام الماضية ألن شدة الحرارة قد تساعد في تعطيل لسيفر المطار 

  .الرئيسي ولكن مر األمر بسالم وهلل الحمد

سائق لموزين خاص أعيدوا لممارسة العمل بالمطار  03 وبخصوص سائقي اللموزين بالمطار قال: هناك

الجديد كما كانوا في المطار القديم وذلك بعد شروط وضعت لهم من قبل إدارة المطار وهي منحهم 

أشهر مجاني بعدها يصرف لهم تصريح رسمي بمقابل مالي وتقوم إدارة المطار  4تصريح مؤقت لمدة 

ها لكي تكون استراحة لهم بمنظر حضاري يواكب التطور التي ببناء استراحة للسائقين بجميع مرافق

تشهده المدينة المنورة بدال من جلوسهم على األرصفة أمام بوابات المطار ويأكلون الطعام على 

األرصفة وفي آخر الليل يلعبون البلوت أثناء انتظارهم للرحالت القادمة في منظر ال يليق بمنشأة حديثة 

 .كمطار المدينة

طرد: لدينا طموح أن نتعدى الوقت الزمني الذي حققناه العام الماضي حيث كان الوقت واست

المستغرق من وقت وصول الحاج للمطار حتى يصل للحافلة التي تنقله لمقر سكنه كان يستغرق 

دقيقة وهذا لم يتحقق لوال تكاتف وتوحيد الجهود من  10دقيقة وللطائرة الصغيرة  10للطائرة الكبيرة 

المعنيين بالمطار وقد بدأت قوافل الحجيج تصل لمطار المدينة المنورة مع مطلع شهر ذي القعدة  كافة

حاًجا حيث كان عدد الرحالت  313450تنقل  1341رحلة لهذا العام  1351الحالي ومن المتوقع وصول 

ما نسبة حاًجا أي بزيادة في هذا العام عن العام الماضي  355050رحلة نقلت  1413العام الماضي 

30% 
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 .. البادي رأس اجتماعاً تنسيقياً 

 اإلدارات الحكومية بالجوف تستعد الستقبال الحجاج

 

 

 فهد الكريع -الجوف 

 

نيابة عن صاحب السمو الملكي األمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس لجنة     

األمنية األستاذ عبدالرحمن البادي استعدادات الحج العليا بالمنطقة بحث وكيل اإلمارة للشؤون 

المنطقة الستقبال ضيوف الرحمن القادمين للمملكة عبر منفذي الحديثة التابع لمنطقة الجوف وجديدة 

 .عرعر التابع لمنطقة الحدود الشمالية

وكيل جاء ذلك خالل اجتماعه أمس بلجنة أعمال الحج في قاعة االجتماعات بمقر اإلمارة، وذلك بحضور 

اإلمارة المساعد للشؤون التنموية م. عبدالعزيز الموسى ومحافظي المحافظات وأعضاء اللجنة من 

 . مديري اإلدارات الحكومية الخدمية والقطاعات األمنية في المنطقة

وقال المنسق اإلعالمي في اإلمارة األستاذ عبدالعزيز الحموان أن وكيل اإلمارة استهل الجلسة 

ور ونقل لهم توجيهات سمو أمير المنطقة بتقديم أفضل وأيسر الخدمات لضيوف الرحمن بالترحيب بالحض

وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين وسمو ولي ولي العهد، منوهاً 

 .بجهودهم في هذا المجال
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يلة لضيوف وأضاف الحموان أن االجتماع ناقش عدداً من الموضوعات الخاصة بتقديم الخدمات الجل

الرحمن بدأ من دخولهم أراضي المملكة مروراً بمنطقة الجوف، واالستماع من محافظي المحافظات 

 . ومديري اإلدارات المعنية عن استعداداتهم لموسم حج هذا العام

ولفت المنسق اإلعالمي في اإلمارة إلى اهتمام سمو أمير المنطقة على ضرورة إعطاء األولوية 

ديم الخدمات لضيوف الرحمن من المعتمرين والحجاج ووضع آلية وطرق لتقديم أفضل للمواطنين في تق

الخدمات لهم في ظل االهتمام البالغ التي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده 

 . األمين لضيوف الرحمن
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 تدريب موظفي الحج والعمرة بالمدينة

 

 

 

 محمد قاسم-المدينة المنورة

 

أطلقت إدارة الحج والعمرة والزيارة بإمارة منطقة المدينة المنورة برنامجها التدريبي الموجه للموظفين 

 .”التميز في تقويم وتطوير خدمات الحج“المعنيين بخدمة حجاج بيت هللا الحرام تحت عنوان 

تمر ليومين، إلى ويهدف البرنامج الذي ُأقيم بقاعة المحاضرات بمستشفى الدار بالمدينة المنورة ويس

تنمية وتطوير أخالقيات العمل والتعامل، وتطبيق المفاهيم العلمية في تقويم وتطوير خدمات الحج من 

خالل مفاهيم الجودة والقياس لتقويم األداء، ونشر ثقافة التواصل الفعال مع الحجاج، باإلضافة إلى 

مهاراتهم فيما يختص بخدمات الحجاج  موضوعات تدريبية ُأخرى تُعنى بتطوير قدرات الموظفين وتنمية

 .بمنطقة المدينة المنورة
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 االستفادة من المرحلة الثالثة من توسعة المطاف في موسم الحج

 

 البالد -مكة المكرمة

 

يفتتح معالي مدير جامعة أم القرى رئيس اللجنة اإلشرافية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع 

للمطاف الدكتور بكري بن معتوق عساس اللقاء التنسيقي العشرين والذي تعقده الطاقة االستيعابية 

اللجنة الفنية مع ممثلي وزارة الداخلية ولجنة الحج العليا اليوم الخميس بمشاركة ممثلي وزارة 

الداخلية ولجنة الحج العليا والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومجموعة بن 

عودية باإلضافة إلى استشاري المشروع دار الهندسة ،وذلك بقاعة الملك فيصل بالمدينة الدن الس

 .الجامعية بالعابدية

وبين رئيس اللجنة الفنية للمشروع الدكتور فيصل وفا أن اللقاء سيتطرق لمناقشة األعمال الجاري 

بإذن هللا وذلك لتتوافق تنفيذها في المشروع والتي ستتم االستفادة منها خالل موسم حج هذا العام 

الخطط التشغيلية مع ما سيتم االستفادة منه خالل موسم الحج ،مشيراً إلى أن اللقاء يهدف 

 .لالستفادة من خبرات المشاركين من القطاعات المختلفة

وقال : إن موسم حج هذا العام بإذن هللا يتم فيه االنتهاء من أعمال المرحلة الثالثة من المشروع والتي 

امتدت لثالثة أعوام، حيث سيتم االستفادة من األدوار المختلفة للمطاف وستزيد الطاقة اإلستيعابية 

 .لتصبح أكثر من مئة ألف طائف في الساعة
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 مفيدهالعة ممتعة وطمع تمنياتنا لكم بم

 

 

 : يسرنا تلقي مالحظاتكم على

Email: T-Elyas@Adilla.com.sa 

Phone: 0565311112 

 ،،،مع وافر التحية

 

 العالقات العامة واإلعالممدير إدارة 

 إبن الدليل: تركي بن فيصل الياس

 

عضو مجلس اإلدارة للعالقات العامة واإلعالم وعالقات المساهمين 

 والمشرف على إدارة خدمات الحجاج والعالقات الحكومية

 الدليل السيد: كمال أحمد خليفة

  إعداد اللجنة اإلعالمية:

 " عبدالعزيز الصاعدي –مجاهد نور  –عبدهللا السناني  –عمر نور  –تركي الياس " 
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