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 سمو وزير الداخلية يتفقد 

 استعدادات الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم الحج األربعاء القادم

 م واس 3104أكتوبر  10هـ الموافق  0141ذو الحجة  10مكة المكرمة 

خلية رئيس لجنة الحج العليا يوم يتفقد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الدا

األربعاء المقبل المشاعر المقدسة للوقوف على استعدادات الجهات المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لموسم حج 

هذا العام واالطمئنان على اإلمكانات اآللية والبشرية التي هيأتها األجهزة الحكومية واألهلية المعنية بشؤون الحج 

لى تحقيق أقصى سبل الراحة واالستقرار لوفود الحجيج في إطار تطلعات وتوجيهات خادم والحجاج الرامية إ

الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل 

 .سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما اهلل

حمد بن نايف بن عبدالعزيز الجولة بزيارة لمعسكرات قوات الطوارئ الخاصة في موقف حجز ويستهل األمير م

 ".الكر"الطائف السريع  -السيارات الصغيرة على طريق مكة المكرمة 

ويستعرض سمو وزير الداخلية الوحدات األمنية المشاركة في موسم حج هذا العام، حيث تقدم عروض عسكرية 

ة والجوية المشاركة في تنفيذ الخطط، ويستمع إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها تلك متعددة للقوات األرضي

 .اآلليات والمعدات والقوات خالل موسم الحج 
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 مؤسسة أدالء المدينة تنظم برنامجا توعويا لمنسوبي مكاتب شؤون الحجاج

 م واس 3104اكتوبر  10هـ الموافق  0141ذو الحجة  10المدينة المنورة 

أطلقت المؤسسة األهلية لإلدالء بالمدينة المنورة ممثلة بقطاع التدريب والتطوير وإدارة العالقات العامة واإلعالم 

اركة شرطة المنطقة هـ، بمش0141لعام" بعثات الحج " اليوم بمقرها ملتقى توعويًا لمنسوبي مكاتب شؤون الحجاج 

 .ومديرية الدفاع المدني وفرع وزارة الحج بالمدينة المنورة 

وبدأ الملتقى بتالوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيبية ألقاها مدير الملتقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية 

مثمنا دور مكاتب شؤون الحجاج في لإلدالء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رحب فيها بالحضور، 

 .خدمة ضيوف الرحمن وتوعيتهم بسالمتهم وتوفير مايحتاجونه من خدمات 

بعدها تناول المتحدث الرسمي بشرطة المنطقة العقيد فهد الغنام اإلجراءات المطلوب إتباعها من منسوبي المكاتب 

أهمية توعيتهم ببعض االحتياطات األمنية التي  مؤكدًا، الحجاج لتوفير الحماية األمنية المناسبة لضيوف الرحمن

 .تضمن بإذن اهلل سالمتهم 

بعد ذلك تطرق نائب مدير شعبة السالمة بمديرية الدفاع المدني بالمدينة النقيب سامي بن مسلم الحجيلي إلى محور 

خاطئة التي تسبب مستعرضًا بعض السلوكيات ال، السالمة في الدور السكنية ودور المكاتب في عمليات اإلخالء

 .الحوادث 

بعدها شدد مساعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة للطوارئ والسالمة فتح الرحمن أبو الجود على أهمية التوعية 

مبينًا أنه من أهم األمور التي تحرص المؤسسة عليها سالمة ، وفعاليتها في تقديم خدمات راقية لضيوف الرحمن

ة وموسمية تعنى بسالمته مثل قطاع الطوارئ والسالمة، مكتب الرعاية الحاج مما دعاها لتخصيص قطاعات دائم

 .الصحية، إدارة خدمات الحجاج 

وركز مدير عام فرع وزارة الحج بالمنطقة محمد بن عبد الرحمن البيجاوي على مشاركة مكاتب شؤون الحجاج 

 .النبوي الشريف  جميع القطاعات بالمنطقة في شرف حمل أمانة خدمة ضيوف الرحمن وزوار المسجد

 .حضر الملتقى أكثر من مائة عضو في مكاتب شؤون الحجاج من أربعة وعشرين دولة 



 
 

 
4 

 مؤسسة أدالء المدينة تنظم برنامجا توعويا لمنسوبي مكاتب شؤون الحجاج

أطلقت المؤسسة األهلية لإلدالء بالمدينة المنورة ممثلة بقطاع التدريب والتطوير وإدارة العالقات العامة واإلعالم اليوم 

اركة شرطة المنطقة ومديرية هـ، بمش4141لعام" بعثات الحج " بمقرها ملتقى توعويًا لمنسوبي مكاتب شؤون الحجاج 

 .الدفاع المدني وفرع وزارة الحج بالمدينة المنورة 

وبدأ الملتقى بتالوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة ترحيبية ألقاها مدير الملتقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية 

مثمنا دور مكاتب شؤون الحجاج في خدمة لإلدالء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رحب فيها بالحضور، 

 .ضيوف الرحمن وتوعيتهم بسالمتهم وتوفير مايحتاجونه من خدمات 

بعدها تناول المتحدث الرسمي بشرطة المنطقة العقيد فهد الغنام اإلجراءات المطلوب إتباعها من منسوبي المكاتب 

أهمية توعيتهم ببعض االحتياطات األمنية التي تضمن  مؤكدًا، الحجاج لتوفير الحماية األمنية المناسبة لضيوف الرحمن

 .بإذن اهلل سالمتهم 

بعد ذلك تطرق نائب مدير شعبة السالمة بمديرية الدفاع المدني بالمدينة النقيب سامي بن مسلم الحجيلي إلى محور 

 خاطئة التي تسبب الحوادث مستعرضًا بعض السلوكيات ال، السالمة في الدور السكنية ودور المكاتب في عمليات اإلخالء

بعدها شدد مساعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة للطوارئ والسالمة فتح الرحمن أبو الجود على أهمية التوعية وفعاليتها 

مبينًا أنه من أهم األمور التي تحرص المؤسسة عليها سالمة الحاج مما دعاها ، في تقديم خدمات راقية لضيوف الرحمن

ة وموسمية تعنى بسالمته مثل قطاع الطوارئ والسالمة، مكتب الرعاية الصحية، إدارة خدمات لتخصيص قطاعات دائم

 .الحجاج 

وركز مدير عام فرع وزارة الحج بالمنطقة محمد بن عبد الرحمن البيجاوي على مشاركة مكاتب شؤون الحجاج جميع 

 .النبوي الشريف  القطاعات بالمنطقة في شرف حمل أمانة خدمة ضيوف الرحمن وزوار المسجد

 حضر الملتقى أكثر من مائة عضو في مكاتب شؤون الحجاج من أربعة وعشرين دولة
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 دولة 32تنظم برنامًجا توعوًيا لحجاج ” أدالء المدينة“
 زاهد صادق بخش المدينة المنورة

 70/07/3702اإلثنين 

 

 -سيرالنكا  -النيجر  -نيجيريا  -السودان  -إيران  -غانا  –الهند  –باكستان  –تركيا )شاركت مكاتب شؤون الحجاج في كل من 

 -فلسطين  -لبنان  -مورتانيا  -جيبوتي  -ماليزيا  -اليمن  -الصين  -تايالند  -العراق  -الجزائر  -بنجالدش  -طاجكستان  -أفغانستان 

أمس في ملتقى توعوي لمنسوبي مكاتب شؤون الحجاج نظمته المؤسسة األهلية لألدالء ممثلة بقطاع التدريب ( سودانإقليم دارفور بال

والتطوير وإدارة العالقات العامة واإلعالم وبمشاركة شرطة منطقة المدينة المنورة ومديرية الدفاع المدني وفرع وزارة الحج 

 .بالمدينة

دارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف حوالة، أن الملتقى يأتي ضمن مسؤوليات المؤسسة وأكد مدير الملتقى رئيس مجلس إ

التوعوية والتدريبية مثمًنا مشاركة فرع وزارة الحج وشرطة منطقة المدينة ومديرية الدفاع المدني شاكًرا حضور ممثلى مكاتب 

 .شؤون الحجاج

إن : رطة منطقة المدينة المنورة حديثه بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وقالواستهل العقيد فهد الغنام المتحدث الرسمي بش

هذه الجهود يقف خلفها خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز بنفسه لتذليل كل العقبات التي قد تؤثر على راحة ضيوف 

ة واحدة لخدمة ضيوف الرحمن تحت قيادة سمو أمير المنطقة رئيس الرحمن، مبيًنا أن الجميع بمنطقة المدينة المنورة يعمل كمنظوم

 .لجنة الحج بالمدينة

 ...يتبع 
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واستعرض العقيد الغنام أهم اإلجراءات المطلوب إتباعها من منسوبي مكاتب شؤون الحجاج لتوفير الحماية األمنية المناسبة لضيوف 

ية التي تضمن سالمتهم ومن بينها حمل بطاقة تعريفية بالحاج الرحمن، مؤكًدا على أهمية توعوية الحجاج ببعض االحتياطات األمن

وكذلك كرت لمقر سكنه واالحتفاظ بالمقتنيات الثمينة بصندوق أمانات الفندق وعدم التعامل مع األشخاص بل مع جهات رسمية، وأكد 

 .على أهمية تعريف الحجاج بأرقام الطوارئ لمختلف الجهات األمنية

امي بن مسلم الحجيلي نائب مدير شعبة السالمة بمديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة لمحور السالمة في من جهته، تحدث النقيب س

الدور السكنية ودور مكاتب شؤون الحجاج في عمليات اإلخالء، وقدم عرًضا مرئًيا لبعض السلوكيات الخاطئة التي تسبب الحوادث 

خل الغرف وتكدس األمتعة بالممرات وأمام أبواب الطوارئ باإلضافة الطبخ العشوائي ومن بينها تعطيل كاشفات الحرائق والتدخين دا

 .داخل الدور السكنية

وبين أن شعبة التوعية بالدفاع المدني رصد أهم السلوكيات الخاطئة وأعدت برنامًجا توعوًيا قدم للحجاج هذا العام عن طريق أفالم 

 .من فنادق المدينة% 07رنامج تثقيفية ومنشورات بأربع عشرة لغة وغطى الب

وألقى مساعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة للطوارئ والسالمة فتح الرحمن أبوالجود كلمة أكد فيها أهمية التوعية وفعاليتها في تقديم 

تخصيص خدمات راقية لضيوف الرحمن، مبيًنا أنه من أهم األمور التي تحرص المؤسسة عليها هي سالمة الحاج الكريم مما دعاها ل

، واختتم (إدارة خدمات الحجاج -مكتب الرعاية الصحية  -قطاع الطوارئ والسالمة )قطاعات دائمة وموسمية تعنى بسالمة الحاج 

حديثه بالتأكيد على مكاتب شؤون الحجاج لتبليغ المؤسسة عن عدم توفر التجهيزات بمقر سكن الحجاج أو عدم مناسبتها لتتولى 

 .توفير النواقصالمؤسسة مباشرة الحالة و

ونقل مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي تحيات صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن 

سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة الذي يشرف ويتابع الخدمات قبل وصول الحجاج استعداًدا وتخطيًطا 

ا وبعد وصول أول حاج خدمًة وتنفيًذا إلى أن يغادر آخر حاج، مؤكًدا على مشاركة األشقاء من مكاتب شؤون الحجاج لكل وتجهيًز

القطاعات بمنطقة المدينة المنورة بشرف حمل أمانة خدمة ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى عليه أفضل الصالة والسالم واختتم 

 .الملتقى بنقاش مفتوح مع الحضور

 



 
 

 
7 

 ألف مشارك في برنامج القوى العاملة بالحج 33تجند « الصحة»

 الرياض -نايف الحربي 

 70/07/3702اإلثنين 

مشارك في برنامج القوى العاملة من مختلف الفئات الطبية والفنية واإلدارية في موسم الحج، أوضح ( 33577)جندت وزارة الصحة 

ذلك المتحدث باسم وزارة الصحة رئيس اللجنة اإلعالمية في الحج الدكتور خالد بن محمد المرغالني، مبيًنا أن الخدمات 

مستشفيات بالمدينة المنورة إضافة لمدينة  9بالعاصمة المقدسة،  0بمنطقة منى،  0 بمشعرعرفات، 0)مستشفى  35موزعةعلى

سرير تنويم في األقسام  0377)سريًرا  5357ويبلغ عدد أسَرة التنويم بمستشفيات مناطق الحج حوالي ( الملك عبداهلل الطبية

 .(سرير طوارئ 557سرير عناية مركزة،  577المختصة، 

 07مركًزا صحًيا بالعاصمة المقدسة،  02)مركًزا صحًيا دائًما وموسمًيا في مناطق الحج 000لصحية المجهزة بلغتإن المراكز ا: وقال

مركًزا صحًيا بالمدينة المنورة  05، (منطقة منى 30ممر المشاة بمزدلفة،  4منطقة عرفات،  04مركًزا صحًيا بالمشاعر المقدسة، 

 .راتمركًزا صحًيا للطوارئ على جسر الجم 00و
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 دولة 21عضو يمثلون  411بحضور 

 تبِّصر مكاتب شؤون الحجاج بطرق السالمة« األدالء»

 

 (المدينة المنورة)أيمن الّصيدالني  

نظمت المؤسسة األهلية لألدالء ممثلة بقطاع التدريب والتطوير وإدارة العالقات العامة واإلعالم ملتقى 

يط الضوء على نواحي السالمة في الدور توعوي لمنسوبي مكاتب شؤون الحجاج مساء أمس األول، لتسل

السكنية واألمنية داخلها وخارجها، وكذلك النواحي الخدمية المقدمة لضيوف الرحمن، بمشاركة شرطة منطقة 

عضو مكاتب  411المدينة المنورة ومديرية الدفاع المدني وفرع وزارة الحج في المدينة المنورة، وأكثر من 

 .دولة 41شؤون الحجاج يمثلون 

وأوضح المتحدث الرسمي بشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام اإلجراءات المطلوب اتباعها من 

منسوبي المكاتب لتوفير الحماية األمنية المناسبة لضيوف الرحمن، مؤكدا على أهمية توعيتهم ببعض 

 .االحتياطات االمنية التي تضمن سالمتهم

سالمة في مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة النقيب سامي بن مسلم من جهته، تحدث نائب مدير شعبة ال

الحجيلي، عن محور السالمة في الدور السكنية ودور مكاتب شؤون الحجاج في عمليات اإلخالء، وقدم 

 .عرضا مرئيا لبعض السلوكيات الخاطئة والتي تسبب الحوادث

سة للطوارئ والسالمة فتح الرحمن أبو الجود، على وفي ذات السياق أكد مساعد رئيس مجلس إدارة المؤس

أهمية التوعية وفعاليتها في تقديم خدمات راقية لضيوف الرحمن، مشيرا إلى أن من أهم األمور التي تحرص 

المؤسسة عليها هي سالمة الحاج الكريم، ما دعاها لتخصيص قطاعات دائمة وموسمية تعنى بذلك، مثل قطاع 

 .تب الرعاية الصحية وإدارة خدمات الحجاجالطوارئ والسالمة، مك

إلى ذلك قال مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، إن مكاتب 

شؤون الحجاج وكافة القطاعات بمنطقة المدينة المنورة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان 

ة رئيس لجنة الحج في المدينة تحمل أمانة خدمة ضيوف الرحمن زوار مسجد أمير منطقة المدينة المنور

 .المصطفى عليه أفضل الصالة والسالم
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 «األمل»أمير المدينة يدشن برنامج المدن الّصحية ويفتتح مجمع 

 

 (المدينة المنورة)ماجد الّصقيري، أيمن الّصيدالني  

برنامج المدن ( أمس)دشن صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة 

الصحية في مستشفى األمل بالمدينة المنورة بحضور وزير الصحة الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة، 

وقيادات الوزارة والمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، وافتتح مجمع األمل والصحة النفسية بمقره 

المدن الصحية أحد البرامج الوقائية التي تطبق لتعزيز ويعتبر برنامج . الجديد في مدينة الملك عبداهلل الطبية

الصحة، ويقوم على مبدأ تحسين الجوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية المؤثرة في الصحة، حيث إن 

صحة الفرد هي نتيجة للظروف السائدة في المنزل، وفي المدرسة أو في مكان العمل مثل ما هي نتيجة 

تقديم الرعاية الصحية، وهو برنامج خالق يعتمد على مبدأ العمل الجماعي،  لمستوى الجودة في مرافق

والبحث الدائم عن التجديد واالبتكار لجميع السكان سواء كانوا مواطنين أو مسؤولين في القطاع الحكومي أو 

ثقافة القطاع الخاص، ويأتي إطالق هذا البرنامج تزامنا مع انطالق فعاليات المدينة المنورة عاصمة ال

م، وسوف تكون المدينة المنورة من أكبر المدن من حيث المساحة الجغرافية والتعداد 4144اإلسالمية 

 .السكاني والتي انضمت لمنظومة برنامج المدن الصحية المعتمدة بالمملكة

 ...يتبع 
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ل وأوضح مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبداهلل بن علي الطائفي، أن مجمع األم

والصحة النفسية الجديد الذي استغرقت عملية إنشائه أكثر من خمس سنوات يحتوي على المبنى الرئيسي 

مترا مربعا، مبنى للطوارئ والعناية المركزة، مبنى العيادات الخارجية والخدمات  7777للمستشفى بمساحة 

التي « أ، ب، ج، د»لل للتنويم المساندة من صيدليات وأقسام أشعة ومختبرات والمباني المساعدة، ثماني ف

تقدم خدمات الطب النفسي من خالل المنشأة الجديدة، مبنى اإلدارة، مبنيين لمراكز العالج بالعمل، مبنى 

 .للنقاهة

من جهة أخرى، قام وزير الصحة الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز الربيعة صباح أمس، بزيارة تفقدية على 

نفذة والجاري تنفيذها، وبدأ جولته التفقدية بزيارة مستشفى الملك فهد حيث المنشآت الصحية والمشاريع والم

قام بتدشين مشروع إحالل مطبخ المستشفى بالكامل، كما اطلع على قسم الطوارئ والنقل اإلسعافي وتفقد 

غرف الفرز وغرف العالج وقسمي الرجال والحاالت الحرجة، كما زار المرضى المنومين داخل المستشفى 

عقب ذلك توجه الوزير . م لهم الورد متمنيا لهم بالشفاء العاجل ومغادرة المستشفى وهم في صحة وعافيةوقد

مليون ريال للوقوف على سير  144سرير وبتكلفة بلغت  411إلى مشروع مستشفى الميقات الجديد بسعة 

سرير  711ي بسعة العمل والتأكد من عملية إنجازه، باإلضافة إلى وقوفه على مشروع مستشفى التخصص

وتأتي زيارة وزير الصحة للمنشآت والمرافق الصحية والمشاريع المنفذة . مليونا 171بتكلفة بلغت أكثر 

والجاري تنفيذها في المدينة المنورة لالطالع على نسب اإلنجاز اإلنشائية لعدد من المشاريع الصحية في 

لمنطقة واالطالع على التجهيزات الطبية بالمرافق المنطقة للوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة با

وفي ختام جولته التفقدية عقد . الصحية، والتأكد من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام

وزير الصحة مؤتمرا صحفيا في مجمع األمل والصحة النفسية لإلجابة على أسئلة الصحفيين ووسائل اإلعالم 

 .المختلفة
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 مسكنا غير مهيأة الستقبال الحجاج 01ن الكشف ع

 (المدينة المنورة)خالد الجابري  

مدير فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة محمد البيجاوي أن الجوالت الميدانية التي قام بها الفرع عن كشف 

من المباني المعدة إلسكان الحجاج تعاني من قصور  71طريق اللجان المعنية خالل األيام الماضية أكدت أن 

 .في التجهيز

كان الحجاج بالمدينة المنورة البالغ عددها من مجمل أس%  7وأشار البيجاوي إلى أن هذه المباني تمثل 

 47مبنى، مضيفا أن القصور سيتم تأمينه من الضمانات البنكية المودعة في وزارة الحج والتي تمثل  4111

وبين أنه تم توثيق هذه المخالفات لضوابط اإلسكان وتم الرفع بها إلى لجنة النظر . من قيمة كل عقد إسكان% 

العقوبات ومن ثم رفعها لسمو أمير المنطقة العتمادها وإلزام أصحاب هذه المساكن في المخالفات إلقرار 

بسداد ما يترتب عليهم من غرامات والتي تتفاوت على حسب المخالفة ونوعها وعدد الحجاج، موضحا أنها 

 .ألفا 11ريال إلى  711تتراوح بين 

ضي بلغت خمسة ماليين ريال، مؤكدا أن هناك وقال البيجاوي إن إجمالي مخالفات اإلسكان في حج العام الما

توجيها مشددا من سمو أمير المنطقة بعدم التهاون في متابعة جاهزية المساكن وتطبيق العقوبات على 

 .المقصرين
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 رجل للتفويج صباح يوم عرفة 1500

 ألفا 400تخفيض أعداد الحجاج المستهدفين بخدمة القطار إلى 

 
قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء الدكتور محمد بن عبداهلل القرني عن اتفاق بين عدد « عكاظ»كشف لـ

من الجهات ذات العالقة بتشغيل قطار المشاعر المقدسة حول عدد من التدابير لضمان مزيد من السالمة 

 .لحجاج بيت اهلل الحرام أثناء االستفادة من خدمات القطار

وات الدفاع المدني بالحج إن اللجنة الخاصة بتتبع أوضاع قطار المشاعر المقدسة والتي كانت قد وقال قائد ق

بدأت أعمالها فور االنتهاء من موسم حج العام الماضي، أوصت بضرورة العمل على تخفيض عدد 

عدد المستهدفين من حجاج بيت اهلل الحرام بخدمة قطار المشاعر، حيث اتفق الجميع على أن يكون ال

 .ألف حاج في العام الماضي 711ألف حاج بدال عن  477المستهدف هذا العام 

ألف راكب هي الطاقة االستيعابية  711وأوضح قائد قوات الدفاع المدني في الحج اللواء محمد القرني أن الـ

 477لى لقطار المشاعر، ولكن من أجل تحقيق مزيد من السالمة للحجاج المستهدفين بالخدمة تم تخفيضه إ

 .ألف حاج كحد أمثل لمواكبة ومعالجة أي خلل أو ظرف طارئ ال قدر اهلل في حينه

وبين اللواء محمد القرني أن من التدابير التي سوف يعمل عليها هذا العام إنشاء قيادة خاصة بكل محطة من 

عن أوضاع المحطة  المحطات التسع على امتداد المشاعر المقدسة، بحيث تتولى كل قيادة المسؤولية التامة

الشؤون البلدية والقروية، والحج، )التابعه لهم، مشيرا إلى أن القيادة تضم مندوبين أصحاب قرار من وزارات 

 .، ومن جمعية الهالل األحمر السعودي، واألمن العام، وإدارة الدفاع المدني(والصحة

لحجاج صباح يوم عرفة إلى وزارة الشؤون وأضاف قائد قوات الدفاع المدني بالحج أنه تم إسناد مهام تفويج ا

رجل لهذه المهمة، وذلك بعد أن أحكم إغالق  4711البلدية والقروية التي خصصت قوة بشرية تزيد على 

 .وتسوير محطات قطار المشاعر المقدسة للتأكد من عدم دخول أي شخص غير مرخص له بذلك

مدني في محطات قطار المشاعر المقدسة محددة واستطرد اللواء القرني موضحا أن مهام قوات الدفاع ال

ودقيقة ومنظمة، وهي التعامل مع الحاالت التي يستوجب التعامل معها، وليس لها تداخل في إدارة الحشود 

هناك قوات داخل محطات قطار المشاعر غير التي خارجها تعمل على الكشف المبكر »البشرية، مضيفا 

على مدار األربع والعشرين ساعة، والتدخل فيما لو حدث حادث بإخالء  والمستمر على السالمة واشتراطاتها

 .المحطات، ويتم دعم هذه القوات في يوم عرفة من اإلسناد اإلداري

واختتم قائد قوات الدفاع المدني بالحج تصريحه مفيدا أن كل محطة من المحطات التسع تعتبر منطقة حدث 

 .بها يجب التعامل معها بحذر وإعداد خطة خاصة
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 بمشاركة وزارة الحج والشرطة والدفاع المدني

 أدالء المدينة تنظم برنامجًا توعويًا لمنسوبي مكاتب شؤون الحجاج
 

 

 :مروان قصاص -المدينة المنورة 

نظمت المؤسسة األهلية لألدالء ، بمشاركة شرطة منطقة المدينة المنورة ومديرية الدفاع المدني وفرع وزارة الحج بالمدينة

( بعثات الحج)ممثلة بقطاع التدريب والتطوير وإدارة العالقات العامة واإلعالم ملتقى توعويًا لمنسوبي مكاتب شؤون الحجاج 

وقد تضمن الملتقى كلمة ترحيبية . عضو مكتب شؤون حجاج من أربع وعشرين دولةهـ حضره أكثر من مائة 0141لعام 

بعدها تحدث العقيد فهد الغنام المتحدث ، ألقاها مدير الملتقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف حوالة

ببعض االحتياطات األمنية التي تضمن بإذن اهلل أكد فيها على أهمية توعوية الحجاج ، الرسمي بشرطة منطقة المدينة المنورة

نائب مدير شعبة السالمة بمديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة لمحور السالمة في ، ثم تطرق النقيب سامي الحجيلي، سالمتهم

بعدها ألقى . الدور السكنية ودور مكاتب شؤون الحجاج في عمليات اإلخالء وقدم عرضًا مرئيًا لبعض السلوكيات الخاطئة

كلمة أكد فيها على أهمية التوعية وفعاليتها في ، مساعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة للطوارئ والسالمة فتح الرحمن أبو الجود

عن ، ثم تحدث مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد البيجاوي. تقديم خدمات راقية لضيوف الرحمن

 .لكافة القطاعات بمنطقة المدينة المنورة مشاركة مكاتب شؤون الحجاج
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 ملتقى للتوعية بأهمية توفير الحماية األمنية للحجاج

نظمت المؤسسة األهلية لألدالء في المدينة المنورة بمشاركة شرطة المنطقة ومديرية الدفاع المدني وفرع 

لعام « عثات الحجب»وزارة الحج في المدينة، أمس، ملتقى توعويًا لمنسوبي مكاتب شؤون الحجاج 

 .دولة 41هـ، حضره أكثر من مائة عضو مكتب شؤون حجاج من 4141

وتحدث الناطق اإلعالمي لشرطة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام، عن اإلجراءات المطلوب اتباعها من 

توعية منسوبي مكاتب شؤون الحجاج لتوفير الحماية األمنية المناسبة لضيوف الرحمن، مؤكدًا على أهمية 

 .الحجاج ببعض االحتياطات األمنية التي تضمن سالمتهم

كما تطرق نائب مدير شعبة السالمة في مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة النقيب سامي الحجيلي، 

لمحور السالمة في الدور السكنية ودور مكاتب شؤون الحجاج في عمليات اإلخالء، وقدم عرضًا مرئيًا 

 .الخاطئة التي تسبب الحوادثلبعض السلوكيات 

من جهته، شدد مساعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة للطوارئ والسالمة فتح الرحمن أبو الجود، على 

 .أهمية التوعية وفعاليتها في تقديم خدمات راقية لضيوف الرحمن، وحرص المؤسسة على سالمة الحجاج
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 بالمدينة المنورة.. يدولة يشاركون في ملتقى توعو 21عضو يمثلون  411أكثر من 

 خالد الزايدي -المدينة المنورة 

ه حضره أكثر 4141لعام ( بعثات الحج)نظمت المؤسسة األهلية لألدالء ملتقى توعويا لمنسوبي مكاتب شؤون الحجاج     

 .دولة، بمشاركة شرطة منطقة المدينة المنورة ومديرية الدفاع المدني وفرع وزارة الحج 21عضو من 411من 

وضح المتحدث اإلعالمي العقيد فهد الغنام االجراءات المطلوب اتباعها من منسوبي مكاتب شؤون الحجاج لتوفير وأ

الحماية االمنية المناسبة لضيوف الرحمن مؤكدا أهمية توعوية الحجاج ببعض االحتياطات االمنية التي تضمن بإذن اهلل 

ئب مدير شعبة السالمة بمديرية الدفاع المدني لمحور السالمة في ثم تطرق النقيب سامي بن مسلم الحجيلي نا.. سالمتهم

الدور السكنية ودور مكاتب شؤون الحجاج في عمليات االخالء وقدم عرضًا مرئيًا لبعض السلوكيات الخاطئة والتي تسبب 

التوعية وفعاليتها  الحوادث بعدها ألقى مساعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة فتح الرحمن ابو الجود كلمة أكد فيها أهمية

في تقديم خدمات راقية لضيوف الرحمن مبينًا أنه من أهم األمور التي تحرص المؤسسة عليها هي سالمة الحاج الكريم ما 

إدارة  -مكتب الرعاية الّصحية  -قطاع الطوارئ والسالمة )دعاها لتخّصيص قطاعات دائمة وموسمية تعنى بسالمة الحاج 

ير عام فرع وزارة الحج محمد بن عبدالرحمن البيجاوي عن مشاركة مكاتب شؤون الحجاج ثم تحدث مد( خدمات الحجاج

لكافة القطاعات بمنطقة المدينة بشرف حمل أمانة خدمة ضيوف الرحمن زوار مسجد المّصطفى عليه أفضل الّصالة 

 ..والسالم

 .واختتم الملتقى بنقاش مفتوح مع الحضور
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نسوبي مكاتب شئون الحجاجأدالء المدينة تنظم برنامج توعوي لم  

دولة و بمشاركة وزارة الحج والشرطة والدفاع المدني 42عضو يمثلون  011بحضور أكثر من   

 

 
 

االدالء -ادارة االعالم  -محمد بصراوي   

 
بمشاركة شرطة منطقة المدينة المنورة ومديرية الدفاع المدني وفرع وزارة الحج بالمدينة نظمت المؤسسة االهلية لألدالء 

( بعثات الحج)ممثلة بقطاع التدريب والتطوير وإدارة العالقات العامة واإلعالم ملتقى توعوي لمنسوبي مكاتب شؤون الحجاج 
مكتب شؤون حجاج من أربعة وعشرين دولة حيث بدء الملتقى بتالة آيات من  هـ حضره أكثر من مائة عضو4141لعام 

كتاب اهلل الحكيم ثم كلمة ترحيبية القاها مدير الملتقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف حوالة بعدها 
جراءات المطلوب اتباعها من منسوبي مكاتب تحدث العقيد فهد الغنام المتحدث الرسمي بشرطة منطقة المدينة المنورة عن اال

أهمية توعوية الحجاج ببعض االحتياطات   شؤون الحجاج لتوفير الحماية االمنية المناسبة لضيوف الرحمن أكد فيها على
 االمنية التي تضمن بإذن اهلل سالمتهم ثم تطرق النقيب سامي بن مسلم الحجيلي نائب مدير شعبة السالمة بمديرية الدفاع

المدني بالمدينة المنورة لمحور السالمة في الدور السكنية ودور مكاتب شؤون الحجاج في عمليات االخالء وقدم عرضًا مرئيًا 
لبعض السلوكيات الخاطئة والتي تسبب الحوادث بعدها ألقى مساعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة للطوارئ والسالمة فتح 

مية التوعية وفعاليتها في تقديم خدمات راقية لضيوف الرحمن مبينًا أنه من أهم الرحمن ابو الجود كلمة أكد فيها على أه
األمور التي تحرص المؤسسة عليها هي سالمة الحاج الكريم مما دعاها لتخصيص قطاعات دائمة وموسمية تعنى بسالمة 

ث مدير عام فرع وزارة الحج ثم تحد( إدارة خدمات الحجاج -مكتب الرعاية الصحية  -قطاع الطوارئ والسالمة )الحاج 
بمنطقة المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي عن مشاركة مكاتب شئون الحجاج لكافة القطاعات بمنطقة المدينة 

المنورة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة بشرف 
مة ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى عليه أفضل الصالة والسالم واختتم الملتقى بنقاش مفتوح مع حمل أمانة خد

  . الحضور
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