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 سم وا 1124سبتمبر  21هـ الموافق  2141ذو القعدة  21مكة المكرمة 

التقى رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج جنوب آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر اليوم بمقر المؤسسة بمكة المكرمة 

بحضور مدير مكتب شؤون الحج الهندية , نائب القنصل العام وقنصل الحج لجمهورية الهند شيخ محمد نور الرحمن

 .وعضو القنصلية العامة بجدة محمد يونس, محمد عبدالسالم

تم خالل اللقاء بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات التي ستوفرها المؤسسة للحجاج الهنود خالل موسم حج و

هـ بما يحقق الراحة واليسر لهم وفق توجيهات حكومتنا الرشيدة إلى جانب مناقشة عدد من األمور ذات  2141هذا العام 

 .مؤسسةالعالقة بمشروع التطويف للحجاج التي نفذتها ال

وقدم رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج جنوب آسيا شرحًا عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة ومراحل التطوير التي 

سيلمسها الحجاج هذا العام والخطط المستقبلية للمؤسسة والتي تضعها انطالقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين 

ومتابعة صاحب السمو  -حفظهم اهلل  -ده األمين وسمو النائب الثاني الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عه

واهتمام صاحب السمو الملكي األمير , الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا

ر بن محمد الحجار لتقديم وإشراف معالي وزير الحج الدكتور بند, خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة

كل ما من شأنه توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت اهلل الحرام وتمكينهم من أداء الركن الخامس من أركان اإلسالم 

.في راحة واطمئنان

تمام ونوه نائب القنصل العام وقنصل الحج لجمهورية الهند شيخ محمد نور الرحمن بما توليه المملكة من عناية كاملة واه

بالغ بحجاج بيت اهلل الحرام وحرصها في كل عام على تقديم المزيد من الخدمات واإلمكانات أمامهم ليؤدوا فريضة الحج 

مؤكدًا أن المملكة تقدم خدمات عظيمة سنويًا لماليين الحجاج والمعتمرين وهي محل تقدير , في راحة ويسر واستقرار

لعمالقة المنفذة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والتي منها مستشهدًا بالمشروعات الحيوية وا, العالم

منشأة الجمرات الذي يسر على الحجاج أداء شعيرة الرمي ورفع عنهم المشقة وتوسعة الحرمين الشريفين وتوسعة 

 .المطاف إلى جانب مشاريع الطرق واألنفاق التي سهلت تنقالت الحجاج بين مدن الحج

مؤكدًا أنه مشروع رائد , لى مشروع التطويف الجديد لحجاج الهند الذي يطبق موسم حج هذا العام ألول مرةوأثنى ع

يأتي في إطار التعاون القائم بين المؤسسة ورئاسة شؤون الحرمين الشريفين ويسهم في تنظم دخول وخروج الحجاج 

يع تعليمات المسؤولين عن المشروع ومن ثم إبالغ مشيرًا إلى أنه تم أخذ جم, للمسجد الحرام ألداء الطواف والسعي

مؤكدًا أنه تنظيم ممتاز يجنب الحجاج مشقة , الحجاج بعدم التوجه للمسجد الحرام قرب موعد الصلوات ألداء الطواف

 .التعب والزحام

شكره وتقديره لرئيس  معربًا عن, وأبدى القنصل الهندي والوفد المرافق له ارتياحهم التام للجهود التي تقوم بها المؤسسة

.وأعضاء مجلس اإلدارة على جهودهم في تقديم الخدمات المثلى والمتميزة للحجاج
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 غلبهم من إندونيسيا والهند وتركيا وإيران

ألف حاج للمدينة المنورة حتى أمس 361قدوم   

 
المدينة المنورة)أيمن الصيدالني   ) 

جنسية, فيما  251يزيد عن حاجا, يمثلون ما  271721وصل إلى المدينة المنورة منذ بداية موسم الحج وحتى أمس 
سجل مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, النسبة األعلى في القدوم على مستوى مراكز االستقبال بالمنطقة, إذ 

 .حجاج 51111حجاج, يليه مركز استقبال الهجرة واستقبل  218121استقبل 
وتشكل كل من اندونيسيا والهند وتركيا وايران, النسبة األعلى في تعداد القادمين الى المدينة حتى أمس, إذ احتلت 

 21147حاجا, ثم باكستان  15525حاجا, ثم تركيا  41127حاجا, ثم الهند  41111اندونيسيا المرتبة األولى بواقع 
 .حاجا

 421د بن عبدالرحمن البيجاوي, أن الفرع وفي إطار مسؤولياته تفقد وأوضح مدير عام فرع وزارة الحج بالمدينة محم
مبنى سكنيا منذ بداية الموسم وحتى أمس بغية الوقوف على مدى جاهزيتها وجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن, 

 .والتزام المجموعات السكنية بضوابط إسكان الحجاج
رة في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف أو عند وأضاف البيجاوي أن مراكز إرشاد التائهين المنتش

عملية استعالم, وتعمل تلك المراكز على مدار الساعة لتقديم  112حجاج كما نفذت  718مسجد الميقات أرشدت 
ل ما الخدمات لضيوف الرحمن سواء بإرشاد التائهين أو استالم وتسليم المفقودات واستقبال شكاوى الحجاج وتأمين ك

 .يطلبه الحاج من خدمات
عقدا  1412وبين أنه وفي إطار متابعة تنفيذ عقود اإلسكان بلغ عدد عقود اإلسكان المبرمة في النظام اآللي حتى أمس 

حاجا,  711211عقدا لمكاتب شؤون الحجاج من مختلف الدول وتخص  2111عقدا لشركات سياحية, و 5114منها 
في المائة من إجمالي قيمة  25تم تدقيقها وتوثيقها آليا وتم استحصال ضمان مالي بقيمة مشيرا إلى أن جميع تلك العقود 

 .كل عقد لضمان توفير الخدمات المتفق عليها في السكن
عملية تفويج للسكن إضافة لـ  518وعلى صعيد أعمال لجان المراقبة والمتابعة أشار البيجاوي إلى أن اللجان وقفت على 

ذلك منذ بداية موسم الحج وحتى أمس, الفتا إلى أن فرع الوزارة يسعى من خالل ما هو مناط به من عملية مغادرة و 11
واجبات إشرافية ورقابية للتحقق من قيام الجهات الخدمية التي يشرف عليها بواجباتها ومهامها في خدمة ضيوف الرحمن 

القيادة وعنايتها ورعايتها بضيوف الرحمن زوار وفق الخطط التشغيلية المعتمدة من وزير الحج, وبما يحقق تطلعات 
المسجد النبوي الشريف وبمتابعة وتوجيه دائمين من صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة 
المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة وبتكامل مع مختلف الجهات الحكومية المعنية التي تبذل جهودا متميزة في 

 .خدمة ضيوف الرحمن
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 أقامتها مؤسسة مطوفي جنوب آسيا

 ورشة عمل للتعريف باآللية الجديدة لنقل الحجاج

 

جدة)عبدالعزيز غزاوي   ) 

مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا ورشة عمل تعريفية لمدخلي البيانات في مجموعات الخدمات  نظمت

مجموعة خدمة ميدانية, قدم خاللها عضو مجلس اإلدارة عمر  225الميدانية التابعة للمؤسسة البالغ عددها 

بنقل الحجاج قبل وبعد بن سراج أكبر ومسؤولو التقنية بالمؤسسة شرحا متكامال عن اآللية الجديدة الخاصة 

 .موسم الحج

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر أن هذه الورشة والتي عقدت أمس في 

قاعة االجتماعات بمقر المؤسسة بمكة المكرمة, تأتي في إطار البرامج التطويرية والتأهيلية التي تنفذها 

هـ لتهيئة كافة العاملين بالقطاعات الداخلية 2141هذا العام المؤسسة ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج 

والخارجية لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للحجاج الذين تتشرف المؤسسة بخدمتهم من دول جنوب آسيا البالغ 

 –حفظها اهلل  –ألف حاج بما يتوافق مع توجيهات قيادتنا الرشيدة  415عددهم هذا العام ما يقارب من 

تسخير كامل اإلمكانات اآللية والبشرية لتمكين ضيوف الرحمن من أداء الركن الخامس من  الرامية إلى

 .أركان اإلسالم بكل يسر وسهولة وأمان

وقال إن المؤسسة تعمل باستمرار على الرقي بمستوى خدماتها وأدائها وتحرص على تطويع التقنية الحديثة 

رعة إنجازاتها بما يتواكب مع الحراك التطويري الذي في أعمالها وخدماتها لتسهيل إجراءات الحجاج وس

 .شهدته وتشهده أعمال الحج عاما بعد عام في ظل دعم ومؤازرة حكومتنا الرشيدة



 
 

 
5 

 مخيم حجاج بال مطابخ وال دورات مياه تثير أزمة بين الحج ومالك الشركات 60

 
 (مكة المكرمة)بن غرسان  علي 

من شركات حجاج الداخل في مأزق التخصيص العائم الذي بدأته وزارة الحج أمس مقتصرة مدة اختيار كل شريحة للمواقع  117نحو  دخلت
دقيقة فقط وبسرية تامة دون معرفة المواقع المتاحة في مشعر منى من عدمها, وذلك عبر نظام إلكتروني, ما أحدث بعض التداخل  81في 

 .المواقع وحرم بعضها أحقية الحصول على مواقع تتوافق ونتائج تقييم األداء للعام المنصرمبين الشركات في اختيار 
ومنعت وزارة الحج الشركات من عقد لقاء مفتوح في الغرفة التجارية للمشاورة في التخصيص المقترح, وعدت ذلك مخالفة صريحة توجب 

 .ات حجاج الداخل واللجنة الوطنية للحج والعمرةالعقوبة الفورية وهو ما أثار حفيظة المجلس التنسيقي لشرك
عاما, مطالبين بضرورة تدخل  11وأبدى عدد من مالك الشركات تذمرهم من آلية الوزارة في التخصيص هذا العام التي تعيد العمل لنحو 

 .وزير الحج شخصيا إلعادة النظر فيها قبل فوات الوقت السيما مع بدء العد التنازلي لموسم الحج
جهتها تحركت لجنة الحج والعمرة أمس في محاولة إليجاد حلول توافقية تسهم في تحقيق المتطلبات المعقولة لكل شركة حج حيث فتحت  من

دقيقة فقط لكل شريحة حيث بلغ  81لقاء تشاوريا مع الشركات قبل التخصيص الذي بدأ في التاسعة صباحا واستمر حتى التاسعة مساء بواقع 
 . شريحة 21عدد الشرائح 

إن الوزارة منعت عقد لقاء الشفافية كالمعتاد : قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة محمد سعد العلياني« عكاظ»وفي تصريح لـ
يار سنويا, وهو ما دفعنا في اللجنة للتحرك لعقد لقاء مع كافة مالك الشركات من خالل كشف نتائج تقييم كل شركة والتنسيق فيما بينها الخت

الموقع دون ازدواجية, وبهذا نحاول تقريب وجهات النظر السيما في ظل تعتيم الوزارة ورفضها لقاء الشفافية الذي يختصر الجهد والوقت 
 .لكافة الشركات ويمنح الجميع مساحة في اختيار المواقع

حاجا, ولكنه  427275حسب التصاريح يبلغ أمس عن إحصائيات حجاج الداخل موضحة أن العدد نظاما « عكاظ»إلى ذلك كشفت مصادر لـ
 .%4431حاجا فيما بلغت نسبة التخصيص  217721نقص بعد قرار التخفيض والتخصيص إلى 

 15711من إجمالي عدد المخيمات, وبعدد % 4735بنسبة ( هـ)مخيما فئة  14منشأة, منها  111مخيم لـ 111وخصصت الوزارة هذا العام 
 .مالي عدد الحجاج, وهي مخيمات ال يوجد بها أي مخيم معيوبمن إج% 1132حاجا بما نسبته 

حاج بما نسبته  11111من إجمالي المخيمات, وبعدد % 4435مخيما بنسبة  71وبلغ عدد المخيمات في الفئات األخرى غير المعيوبة 
حاجا بما نسبتة  44841وبعدد  من المخيمات,% 41مخيما بنسبة  71من عدد الحجاج, أما المخيمات المعيوبة فيبلغ عددها % 1132
 .من عدد الحجاج% 4231

 جولة ميدانية
أمس بجولة ميدانية على مخيمات حجاج الداخل في منى للوقوف على مدى تأثير أزمة دمج المخيمات, حيث أكد « عكاظ»إلى ذلك قامت 

ص مخيمات دون خدمات أساسية من مطابخ بدر القرشي أحد مالك الشركات أن الوضع يعتبر تحديا وتعجيزا للشركات, مستغربا تخصي
 .ودورات مياه

وبين بدر القرشي أن خطوات إضافة دورات المياه معقدة جدا حيث ينبغي عليك أن تعمل عليها بعد استالم الرخصة الموسمية المؤقتة من 
يم على الطبيعة والتوقيع عليه من ادارة حجاج الداخل ثم استالم محضر مخيم منى من لجنة توزيع االراضي, وكذلك محضر استالم المخ

اللجنة المختصة في وزارة المالية, وبعدها التقدم للجنة التعديات الستخراج رخصة اضافة ثم رسم كروكي لدى مكتب هندسي معتمد بمكة 
ثم الوقوف مع لجنة من  المكرمة, ثم اعتماد كتيب االضافات من وزارة المالية وبعد ذلك اعتماد من وزارة الحج ومن شركة المياة الوطنيه

ضباط السالمة من الدفاع المدني في ربوة االيرانيين للموافقة على كتيب االضافة, وبعد كل ذلك يظل االحتمال كبيرا بالرفض, لتبدأ هذه 
تصاريح الخطوات مجددا من أجل إضافة دورات مياه في مشعر منى, وعندها لن يكون الوقت كافيا, كما أن استحداث المطابخ بحاجة ل

 .رسمية من الدفاع المدني
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 الرحالة الباكستاني يصل أطراف المنطقة سيرًا على األقدام

 

 (المدينة المنورة)الهادي الصويان عبد 

كيلومتر شمال المدينة  211»عاما أمس إلى بلدة اللحن  11الرحالة الباكستاني كسرة رائي البالغ من العمر وصل 
في رحلته سيرا على األقدام من مدينة كراتشي الباكستانية إلى مكة المكرمة, والتي اجتاز خاللها عددا من « المنورة

اء فريضة الحج في رحلة قاربت الثالثة أشهر, يهدف من خاللها الدول العربية واإلسالمية, قاصدا بيت اهلل الحرام ألد
 .لغرس المحبة ونشر السالم

ووصل الرحالة إلى هجرة اللحن في طريقه إلى المدينة المنورة للصالة في المسجد النبوي الشريف والتشرف بالسالم 
على النبي المصطفى ومن ثم مواصلة رحلته إلى المشاعر المقدسة, حيث كان في استقباله لحظة وصوله إلى بلدة اللحن 

اكستانية, فيما كانت دوريات أمن الطرق والهالل األحمر بطريق عدد من المواطنين ومن أبناء جلدته من الجالية الب
 .تبوك في متابعته منذ دخوله حدود أمن الطرق يوم األحد الماضي –المدينة المنورة 

التقت بالرحالة كسرة رائي عند وصوله إلى اللحن والذي بين أن رحلته بدأت من مقر إقامته بمدينة كراتشي « عكاظ»
لى تفنان ثم إلى إيران مرورا بزردان ثم إلى ميناء مهران ثم إلى العراق مرورا ببغداد والفلوجة مرورا بكويتا ثم إ

 . والرمادي, ثم بعد ذلك إلى األردن عن طريق منفذ الرويشد, مرورا ببعض المدن األردنية
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 وتخصيص المخيمات بالتدريج.. شريحة 21تقسيم شركات حجاج الداخل إلى : «الحج»
 فقط لكل شركة حسب المساحات المتوفرة% 21 الوزارة خصصت

 مكة المكرمة -علي العميري 

 91/91/3992الخميس 

 
شريحة، فيما بدأت أمس، األربعاء، في استقبال طلبات  93قسمت وزارة الحج شركات ومؤسسات حجاج الداخل إلى 

 2599دمة شركات وكل شركة تقوم بخ 5تخصيص المخيمات بمشعر منى من الشركات ذات الشريحة األولى وعددها 

 2999إلى  2359شركة ويتراوح عدد حجاج الشركة الواحدة ما بين  99حاج، وكذا شركات الشريحة الثانية وعددها 

حاجا ( 3559إلى  2999)شركات تتراوح عدد حجاج الشركة الواحدة ما بين  99حاج وشركات الشريحة الثالثة وعددها 

حاًجا  2329إلى  3599عدد حجاج الشركة الواحدة ما بين شركة يتراوح  92وشركات الشريحة الرابعة وعددها 

حاًجا، وكذا  3959إلى  3399ويتراوح عدد حجاج الشركة الواحدة ما بين  95وشركات الشريحة الخامسة وعددها 

 .شركات الشريحة السادسة

كات الشريحتين ويخصص غدا الجمعة لشر.. فيما خصص اليوم، الخميس، لشركات الشرائح من السابعة إلى العاشرة

  .الحادية عشرة والثانية عشرة

وأكدت الوزارة على كل الشركات االلتزام بتقديم طلبات التخصيص في الوقت المحدد وأفسحت المجال أمام كل شركة 

الختيار عشرة مخيمات وفًقا للعدد المحدد لكل شركة ومؤسسة، مبينة أن التخصيص سيتم بالتدريج وفًقا لشرائح الشركات 

مؤسسات بحيث تعطى األولوية في التخصيص لشركات الشريحة األولى وبعد االنتهاء من تخصيص مواقع لها سيتم وال

مؤكدة أن الشركات التي لم تلتزم بمواعيد التخصيص لن يتم النظر في تخصيص مواقع .. البدء في الشريحة الثانية وهكذا

 .كات والمؤسساتلها إال بعد انتهاء الوزارة من تخصيص مواقع جميع الشر

وبينت الوزارة أن فرق المراقبة والمتابعة ستقوم بجوالت ميدانية على مكاتب الشركات والمؤسسات في المناطق 

  .والمحافظات للتأكد من مباشرتها العمل فعليا

إجمالي  من% 33وكشف رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أسامة الفاللي، عن أن النسبة التي خصصتها الوزارة وهي 

وهي تتماشى مع المساحات % 33إلى % 33العدد المخصص لكل شركة ومؤسسة ليست ثابتة، ولكنها تترواح ما بين 

المتوفرة في مشعر منى، مشيًرا إلى أن الشركات والمؤسسات العاملة في خدمة حجاج الداخل سوف تتضرر ولكن نحن 

 .د من تعاون الشركات مع الوزارة ومراعاة الظرفنعتبر هذه الفترة استثنائية لظروف توسعة المطاف والب

http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/003_356.jpg
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 لحجاج الداخل« الخمسة نجوم»لن نسمح بخدمات : قاضي لـ المدينة 
 مكة المكرمة -عبداهلل الدهاس 

 91/91/3992الخميس 

ت أكد وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي باسم الوزارة حاتم بن حسن قاضي، أنه لن تكون هناك مغاالة في أسعار شركا

ومؤسسات حجاج الداخل لموسم حج هذا العام، وأكد أن الوزارة لن تسمح بما يسمى بخدمات حج خمسة نجوم لحمالت 

إن جميع مسؤولي الشركات : «المدينة«وقال قاضي لـ. حجاج الداخل ألن األصل في الحج هو المشقة أثناء تأدية المناسك

تنسيقي لشركات حجاج الداخل، الذي تم تأسيسه قبل شهرين بطلب والمؤسسات قد وقعوا على ميثاق شرف أعده المجلس ال

 .من الوزارة، مشيًرا إلى أن األسعار لن يطرأ عليها أي تغيير عما كانت عليه في موسم العام الماضي

وأضاف أن الوزارة بدأت اعتباًرا من أمس األربعاء في تخصيص مواقع الشركات في مشعري منى وعرفات، مشيًرا إلى 

ولفت إلى أن هناك لجاًنا . ألسعار تتحكم فيها نوعية الخدمات المقدمة وطبيعة السكن ووسائل النقل والوجبات الغذائيةأن ا

رقابية متخصصة يشرف عليها وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، مهمتها التأكد من تكامل الخدمات المقدمة 

لمملكة أو الداخل ومدى مالئمة هذه الخدمات للعقود الموقعة بين لضيوف الرحمن سواء من الحجاج القادمين من خارج ا

 .الطرفين

ألف حاج من عدة جنسيات، مؤكًدا أنهم  329وأشار إلى أن عدد الحجاج الذين أتوا إلى المملكة حتى يوم أمس وصل إلى 

ادم الحرمين الشريفين الملك يحظون بالعناية وتكامل كل الخدمات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة إنفاذا لتوجيهات خ

وأبان . عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه اهلل، القاضية ببذل أقصى الجهود من قبل القطاعات المعنية بخدمة الحجاج

المتحدث الرسمي للوزارة أن هناك هيئة عليا لإلشراف على عملية نقل الحجاج يرأسها صاحب السمو الملكي األمير خالد 

منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة المركزية للحج، مضيًفا أن عدد الحافالت التي ستشارك خالل موسم الحج الفيصل أمير 

ألف حافلة تم االنتهاء من إجراءات فحصها وصيانتها لتكون جاهزة لنقل الحجاج بين مكة المكرمة  39لهذا العام تصل إلى 

 .والمدينة المنورة وجدة والمشاعر المقدسة

 مزم التقليدية خالل حج هذا العامعودة سقيا ز

يستعد مكتب الزمازمة الموحد بمكة المكرمة لتدشين مشروع سقيا زمزم بالطريقة التقليدية القديمة، وذلك خالل موسم حج 

إنه تم تجهيز سيارتين بكافة المستلزمات لتنفيذ هذا : وقال سليمان بن صالح أبو غلية رئيس مجلس إدارة المكتب. هذا العام

مشروع الخيري وهو سقيا حجاج بيت اهلل الحرام وتقديم أفضل الخدمات لهم، مشيًرا إلى أن السيارتين سوف تجوبان ال

وأكد أن المشروع أحد برامج . الشوارع على غرار ما كان يفعله الزمازمة قديًما لتقديم ماء الزمزم المبرد طوال فترة الحج

بالطريقة التقليدية مشيًرا إلى إن المكتب يعمل ضمن منظومة متكاملة تقدم  التطوير إلبراز هوية الزمزمي لسقيا الحجاج

 .أفضل الخدمات لضيوف بيت اهلل الحرام إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة
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 دولة 959حاجًا يصلون المدينة المنورة من  167617

حاجا، يمثلون ما  975795موسم الحج وحتى أمس  إجمالي أعداد الحجاج الذين قدموا إلى المدينة المنورة منذ بداية بلغ

فيما سجل مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، النسبة األعلى في القدوم على  جنسية، 959يزيد عن 

حجاج قدموا عبر  55995حجاج، يلي ذلك  991999عدد القادمين عبر المطار  مستوى مراكز االستقبال بالمنطقة إذ بلغ

 .مركز استقبال الحجاج بالهجرة

وتأتي كل من أندونيسيا والهند وتركيا وإيران، لتشكل النسبة األعلى في تعداد القادمين إلى المدينة حتى يوم أمس إذ احتلت  

 35595حاجا، ثم تركيا بواقع  25997م الهند التي بلغ عدد حجاجها حاجا، ث 29995أندونيسيا المرتبة األولى بواقع 

 .حاجًا 99327حاجا، ثم باكستان بواقع 

فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد البيجاوي أن الفرع وفي إطار المسؤوليات التي يطلع  عام وبين مدير 

جاهزيتها وجودة الخدمات المقدمة لضيوف  ة الوقوف على مدىمنذ بداية الموسم وحتى أمس بغي مبنى سكنيا 295تفقد  بها

 .الرحمن، والتزام المجموعات السكنية بضوابط إسكان الحجاج

أن مراكز إرشاد التائهين المنتشرة في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي  البيجاوي وأضاف

تلك المراكز على مدار  وتعمل عملية استعالم، 399حجاج، كما نفذت  791مسجد الميقات أرشدت  عند أو الشريف

وكل  واستقبال شكاوى الحجاج أو استالم وتسليم المفقودات سواء بإرشاد التائهين الخدمات لضيوف الرحمن لتقديم الساعة

 .ما يطلبه الحاج الكريم من خدمات

أمس  حتى يوم المبرمة في النظام اآللي كما أوضح أنه في إطار متابعة تنفيذ عقود اإلسكان فقد بلغ عدد عقود اإلسكان 

عقدًا لمكاتب شؤون الحجاج من مختلف الدول وتخص  9339عقدا لشركات سياحية، و  5952عقدا، منها  5239

من إجمالي قيمة كل % 95حاجًا، جميع تلك العقود تم تدقيقها وتوثيقها آليًا وتم استحصال ضمان مالي بقيمة  733955

 .ات المتفق عليها في السكنعقد لضمان توفير الخدم
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 جصحية المدينة المنورة تكمل استعداداتها لموسم الح

 
  اشرف الحسيني -مكة المكرمة 

أنهت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة كافة الترتيبات لتقديم الخدمات الصحية لزوار 

  .هـ4141مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل وبعد موسم الحج لهذا العام
ات الصحية لضيوف الرحمن والمواطنين والمقيمين، وتوفير وأعدت الوزارة خطة صحية متكاملة لتحقيق أفضل مستوى من األداء للخدم

منظومة من الخدمات الصحية المتكاملة من خالل برامج عالجية ووقائية وإسعافية عن طريق منشآت صحية مجهزة تجهيزًا عاليًا 

 .وكوادر طبية مؤهلة ومدربة لتقديم هذه الخدمات
سريرًا للعناية " 449"سريرًا إضافة إلى" 4411"رحمن بسعة أكثر من مستشفيات لخدمة ضيوف ال"9"وقد هيأت صحة المدينة 

، مستشفى " 411"مستشفى األنصار" سريرًا 124"المركزة والطوارئ، وتشمل المستشفيات كل من مستشفى الملك فهد 
، مستشفى سريرا " 61" سريرًا مستشفى خيبر"61"سريرا ، مستشفى الحناكية " 254"سريرا ، مستشفى أحد" 56"الميقات

سريرا، وتعتبر بقية المستشفيات ( 61)سريرًا ، ومستشفى وادي الفرع " 279"سريرا ، ومستشفى ينبع بسعة" 61"الحمنة
الحكومية بمنطقة المدينة المنورة خط المواجهة الثالث في حالة الكوارث ـ ال سمح اهلل ـ فيما تعد مستشفيات القطاع الخاص هي 

 .ن بها في حالة الكوارث وعدم كفاية أسرة وزارة الصحة للحاالت الطارئةالمواجهة الرابع حيث يستعا

مركزًا للرعاية الصحية األولية منتشرة في المنطقة المركزية حول الحرم النبوي الشريف وأماكن "46" ويدعم هذه المستشفيات
لساحات المحيطة بالحرم النبوي الشريف هي با" 1"تجمع الحجاج والزوار والطرق الرئيسية المؤدية لمناطق الحج، حيث تم تجهيز 

مراكز صحية بمناطق سكن الحجاج وهي مركز صحي اإلجابة، البيعة، " 5"مركز باب جبريل، الصافية، باب السالم، وباب المجيدي، و
مركز حجاج البر،  مراكز صحية هي" 4"أحد، قباء، العوالي، واألنصار، أما على مداخل ومخارج منطقة المدينة المنورة فقد تم تجهيز

ومحطة الهجرة ومركز صحي الميقات، فيما تم تهيئة مركزين صحيين على الطرق الرئيسية من وإلى المدينة المنورة هما مركز 

 .صحي اليتمة ومركز صحي الصلصة
 
 

 وزير اإلرشاد السوداني يشيد بجهود المملكة ويكرم معال
 

 
 

تور الفاتح تاج السر عن الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد عبر معالي وزير اإلرشاد واألوقاف السوداني الدك
على جهودها الطيبة والخيرة لخدمة ضيوف الرحمن وتذليل جميع الصعاب ألداء مناسكهم  -حفظه اهلل  -اهلل بن عبد العزيز آل سعود 

 .بيسر وسهولة

وقاف واإلدارة العامة للحج والعمرة في السودان لتكريم سفير خادم الحرمين جاء ذلك خالل الحفل الذي أقامته وزارة اإلرشاد واأل
الشريفين لدى السودان فيصل بن حامد معال وأعضاء السفارة تقديرًا لدورهم في خدمة الحجاج والمعتمرين السودانيين لموسم حج 

اخلية والخارجية والصحة إضافة إلى عدد من السفراء هـ ومنح سفير المملكة درعا تقديرا لجهوده بحضور ممثلين عن وزارات الد4141
 .المعتمدين لدى السودان وعدد من قيادات المجتمع المدني

وأثنى معاليه على ما أقامته المملكة من مشروعات لخدمة ضيوف الرحمن ومن ذلك التوسعة الكبيرة التي تمت في الحرمين 
 .والمشاعر المقدسة واألنفاق والطرق والجسور
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