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حاج فلسطٌنً 1111ٌستعد الستقبال  برنامج ضٌوف خادم الحرمٌن الشرٌفٌن للحج  

 سم وا 2316أغسطس  36هـ الموافق  1431ذو القعدة  33الرٌاض 

زار نائب المدٌر التنفٌذي لبرنامج ضٌوف خادم الحرمٌن الشرٌفٌن للحج الدكتور زٌد بن علً 

 الدكان، ورئٌس لجنة حجاج فلسطٌن فً البرنامج عبد العزٌز بن ناصر الصالح، جمهورٌة مصر

العربٌة، حٌث التقٌا نائب سفٌر خادم الحرمٌن الشرٌفٌن لدى مصر محمد حسٌن مدنً، ورئٌس 

القسم القنصلً بالسفارة عبدالهادي العمري ، ومدٌر الخطوط السعودٌة بمصر عبد الجبار بن عبد 

 .الحمٌد الحسامً

ضٌوف خادم الحرمٌن  تأتً هذه الزٌارة ضمن الجهود الكبٌرة التً تبذلها األمانة العامة لبرنامج

الشرٌفٌن للحج الذي تشرف علٌه وزارة الشؤون اإلسالمٌة والدعوة واإلرشاد ، استعدادا الستضافة 

( حاج من ذوي شهداء فلسطٌن، حٌث تحرص األمانة على اإلعداد والترتٌب المبكر لذلك، 1333)

تأشٌرات الالزمة للضٌوف وتقدٌم أفضل الخدمات للحجاج بدءاً بالتنسٌق مع المعنٌٌن باستخراج ال

من سفارة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن فً مصر، وتوفٌر تذاكر السفر ذهابا وإٌابا، وتأكٌد الحجوزات 

 .عبر الخطوط لسعودٌة

وجرى خاللها استعراض تجربة العام الماضً، حٌث شاهد الجمٌع الفٌلم الوثائقً الذي أعدته 

لعام الماضً، وأهم التوصٌات التً ٌستطاع من األمانة عن البرنامج، وأبرز الممٌزات خالل ا

 .خاللها تالفً أٌة ملحوظات سابقة

وأعرب الدكان، عن شكره لإلخوة فً سفارة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن، ومنسوبً الخطوط السعودٌة 

فً مصر، مشٌراً إلى التفهم الكبٌر والتعاون الذي لمسه من الجمٌع، حٌث أبدوا بالغ الحرص على 

لنجاحات التً حققها البرنامج فً األعوام الماضٌة، مقدرٌن للقٌادة الرشٌدة فً المملكة استمرار ا

حرصها وبذلها فً سبٌل راحة الضٌوف، واعدٌن ببذل قصارى جهودهم لتوفٌر أعلى مستوٌات 

 .الجودة فٌما ٌقدمونه لحجاج ذوي شهداء فلسطٌن من خدمات

جمٌع شؤون ضٌوف خادم الحرمٌن الشرٌفٌن ٌشار إلى أن لجنة حجاج فلسطٌن تتولى متابعة 

المرشحٌن من دولة فلسطٌن، وٌتبعها ثمانً لجان هً: لجنة االستقبال، ولجنة اإلسكان، ولجنة 

الشؤون اإلدارٌة والمالٌة، واللجنة اإلعالمٌة، ولجنة الخدمات، ولجنة النقل، ولجنة المشاعر، ولجنة 

م بمهامها المناطة بها خٌر قٌام لضمان حصول المدٌنة المنورة، وتحرص كل لجنة على القٌا

 .الضٌوف على أفضل الخدمات فً سبٌل أداء فرٌضة الحج بكل ٌسر وسهولة

ٌذكر أنه على مدار سبع سنوات مضت تم استضافة ثالثة عشر ألف حاج من ذوي شهداء فلسطٌن 

ربٌة السعودٌة بقٌادة هـ، فً سلسلة متواصلة من الجهود التً تبذلها المملكة الع1436حتى حج عام 

لصالح اإلسالم  –أٌده هللا  –خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبد العزٌز آل سعود 

 .والمسلمٌن فً فلسطٌن، حٌث تواصل دعمها السخً للشعب الفلسطٌنً فً المجاالت كافة
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 سة مطوفً حجاج الدول اإلفرٌقٌة غٌر العربٌة تستقبل أول فوج من حجاجهامؤس
 

 سم وا 2316أغسطس  31هـ الموافق  1431ذو القعدة  34مكة المكرمة 

استقبلت مؤسسة مطوفً حجاج الدول اإلفرٌقٌة غٌر العربٌة أمس، أول فوج من الحجاج الذٌن 

حجاج جنوب إفرٌقٌا الذٌن وصلوا إلى  هـ من1431تتشرف بخدمتهم خالل موسم حج هذا العام 

 .مدٌنة الحجاج بمطار الملك عبدالعزٌز الدولً فً جدة

وكان فً استقبالهم بمطار الملك عبدالعزٌز الدولً بجدة النائب الثانً لرئٌس مجلس إدارة المؤسسة 

المطوف ولٌد خالد علوي، وعدد من منسوبً  21طارق علوي، ورئٌس مجموعة الخدمة المٌدانٌة 

لجمٌع المؤسسة الذٌن رحبوا بضٌوف الرحمن، وقدموا لهم الورود والهداٌا الترحٌبٌة، مؤكدٌن أن ا

فً هذه البالد ٌشرفون بخدمة ضٌوف الرحمن فً سبٌل تمكٌنهم من أداء عباداتهم ومناسكهم فً 

لتقدٌم أرقى الخدمات  -حفظهم هللا  -أجواء إٌمانٌة مطمئنة بما ٌحقق توجٌهات وتطلعات والة األمر 

  .للحجاج وتمكٌنهم من أداء نسك الحج فً أمن وأمان وراحة واستقرار

جلس إدارة المؤسسة المطوف رامً بن صالح لبنً، أن المؤسسة أكلمت جمٌع وأكد رئٌس م

استعداداها التقنٌة والبشرٌة واآللٌة بمتابعة مستمرة من معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد 

صالح بنتن الستقبال الحجاج وتقدٌم شرف الخدمة لهم طٌلة تواجدهم فً مكة المكرمة حتى 

  .م سالمٌن غانمٌنمغادرتهم إلى أوطانه

ولفت إلى أن مكاتب مجموعات الخدمات المٌدانٌة التابعة للمؤسسة والمنتشرة فً عدد من أحٌاء 

مكة المكرمة بدأت فً االستعداد لمباشرة أعمالها ومهامها الستقبال الحجاج التابعٌن للمؤسسة من 

ءاتهم وخدماتهم فً مكة الدول اإلفرٌقٌة غٌر العربٌة، حٌث جندت كامل طاقاتها لتسهٌل إجرا

 .المكرمة والمشاعر المقدسة
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 يٕقؼبً نخذيخ ضٕٛف انشزًٍ 23رُخصِّص « أدالء انًذُٚخ»

 

موقعاً مجهزة لخدمة ضٌوف  33خصصت المؤسسة األهلٌة لألدالء فً المدٌنة المنورة، 

مرفقاً تابعاً  56موظف ٌعملون فً  3611الرحمن زوار المسجد النبوي الشرٌف، من خالل 

 .للمؤسسة

مؤسسة األهلٌة لألدالء المشرف على قطاع الشؤون الهندسٌة وأوضح عضو مجلس إدارة ال

سٌارات  114والتشغٌل والصٌانة الدلٌل مهندس ٌاسر بن غالب دبور، أن التجهٌزات شملت 

 01جهازاً السلكٌاً و 331شرٌحة إنترنت واتصال، باإلضافة إلى  331نقطة إنترنت و 151و

ز لمواقع الخدمة بدأت من شهر رجب الماضً محطة ثابتة، مبٌناً أن أعمال الصٌانة والتجهٌ

 .وتم تسلٌم المواقع لقطاعات الخدمة فً شهر شوال الماضً

وأفاد بأن قطاع الشؤون الهندسٌة والتشغٌل والصٌانة ٌسعى إلى توفٌر بٌئة عمل جاذبة 

لمواقع أعمال المؤسسة، مما ٌسهم فً إنجاح أعمال موسم الحج لهذا العام واالرتقاء بأداء 

عاملٌن، وهو ما ٌنعكس إٌجاباً على الخدمات المقدمة لضٌوف الرحمن زوار مسجد نبٌه علٌه ال

 .أفضل الصالة والسالم، مشٌراً إلى أن القطاع ٌؤدي مهامه من خالل ثالثة برامج عمل
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 ٍيٕقغ ثبنًذُٚخ نخذيخ ضٕٛف انشزً 23األدالء ردٓض 

 

أٔضر انذنٛم يُٓذط ٚبعش ثٍ غبنت دثٕس ػضٕ يدهظ ئداسح انًإعغخ االْهٛخ نالدالء انًششف 

( يٕقغ خذيخ رى ردٓٛضْب ٔانزأكذ يٍ 23ػهٗ قطبع انشإٌٔ انُٓذعٛخ ٔانزشغٛم ٔانصٛبَخ أٌ )

( يشفق ربثغ نهًإعغخ زٛث 60( يٕظف ٚؼًهٌٕ ثـ)3022رٕفٛش ثٛئخ ػًم خبرثخ ألكثش يٍ )

( ششٚسخ َذ ٔارصبل 332( َقطخ َذ ٔ)462( عٛبسح ٔاكثش يٍ )421د )شًهذ انزدٓٛضا

 . ( يسطخ ثبثزخ02( خٓبص ال عهكٙ ٔ)332ثبإلضبفخ انٗ )

ٔثٍٛ أٌ أػًبل انصٛبَخ ٔانزدٓٛض نًٕاقغ انخذيخ ثذأ يٍ شٓش سخت ٔرى رغهٛى انًٕاقغ نقطبػبد 

انصٛبَخ ٚغؼٗ نزٕفٛش ثٛئخ انخذيخ فٙ شٓش شٕال يضٛفب أٌ قطبع انشإٌٔ انُٓذعٛخ ٔانزشغٛم ٔ

ػًم خبرثخ نًٕاقغ أػًبل انًإعغخ يًب ٚغٓى فٙ ئَدبذ أػًبل يٕعى انسح ٔٚشرقٙ ثأداء انؼبيهٍٛ 

ْٕٔ يب ُٚؼكظ اٚدبثب ػهٗ انخذيبد انًقذيخ نضٕٛف انشزًٍ صٔاس يغدذ َجّٛ ػهّٛ أفضم انصالح 

ػًم زٛث رقٕو ٔزذح انشإٌٔ  ٔانغالو، يشٛشا ئنٗ أٌ انقطبع ٚإد٘ يٓبيّ يٍ خالل ثالثخ ثشايح

انُٓذعٛخ ٔانزشغٛم ٔانصٛبَخ ثزُظٛى ػًم انقطبع ٔانزُغٛق ثٍٛ انٕزذاد ٔاإلداساد انًخزهفخ 

ٔرٕثٛق األػًبل خالل يٕعى انسح فًٛب ٚقٕو ثشَبيح ػًم ئداسح انزدٓٛضاد ٔانًغزٕدػبد ثأػًبل 

ٔانزدٓٛضاد ٔٔعبئم  ردٓٛض قطبػبد ٔيشاكض ٔٔزذاد ٔيكبرت انًإعغخ ثبنًقٕيبد انًبدٚخ

االرصبل انًخزهفخ ٔاإلششاف ػهٗ رٕصٚؼٓب ٔاعزالو ٔرغهٛى انؼٓذ ٔئػذاد االززٛبخبد انالصيخ يٍ 

األدٔاد، أيب ثشَبيح ػًم ئداسح انزشغٛم ٔانصٛبَخ فٕٓ انًغإٔل ػٍ انصٛبَخ ٔانُظبفخ انذٔسٚخ 

 . ْضٚزٓب فُٛبً ندًٛغ انًكبرت ٔانًشاكض ٔانقطبػبد انزبثؼخ نهًإعغخ ٔانزأكذ يٍ خب
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ذيخ ضٕٛف انشزًٍ فٙ يٕقؼبً نخ 23ٚدٓضٌٔ « األدالء»

 انًذُٚخ انًُٕسح

خبنذ انساٌذي -انًذٌُت انًُىرة   

 

 و. ٌبسر غبنب

أوضخ و. ٌبسر بٍ غبنب دبىر انًشرف ػهى قطبع انشؤوٌ انهُذسٍت وانخشغٍم وانصٍبَت ببنًؤسست 

 .يىقغ خذيت فً انًذٌُت انًُىرة جبهسة نخذيت ضٍىف انردًٍ 23األههٍت نألدالء، أٌ 

يرفقبً حببؼبً  60يىظف ٌؼًهىٌ بـ 3022وقبل: إٌ انًىاقغ وفرث فٍهب بٍئت ػًم جبربت ألكثر يٍ 

 332و« َج»َقطت  462سٍبراث وأكثر يٍ  421، يشٍراً إنى أٌ انخجهٍساث شًهج نهًؤسست

 .يذطت ثببخت 02جهبزاً ال سهكٍبً و 332شرٌذت َج واحصبل، إضبفت إنى 

وبٍٍّ أٌ أػًبل انصٍبَت وانخجهٍس نًىاقغ انخذيت بذأ يٍ شهر رجب وحى حسهٍى انًىاقغ نقطبػبث 

نشؤوٌ انهُذسٍت وانخشغٍم وانصٍبَت ٌسؼى نخىفٍر بٍئت ػًم انخذيت فً شهر شىال يضٍفبً أٌ قطبع ا

جبربت نًىاقغ أػًبل انًؤسست يًب ٌسهى فً إَجبح أػًبل يىسى انذج وٌرحقً بأداء انؼبيهٍٍ وهى يب 

ٌُؼكس إٌجبببً ػهى انخذيبث انًقذيت نضٍىف انردًٍ زوار يسجذ َبٍه ػهٍه أفضم انصالة وانسالو، 

ي يهبيه يٍ خالل ثالثت برايج ػًم دٍث حقىو ودذة انشؤوٌ انهُذسٍت يشٍراً إنى أٌ انقطبع ٌؤد

وانخشغٍم وانصٍبَت بخُظٍى ػًم انقطبع وانخُسٍق بٍٍ انىدذاث واإلداراث انًخخهفت وحىثٍق األػًبل 

خالل يىسى انذج فًٍب ٌقىو برَبيج ػًم إدارة انخجهٍساث وانًسخىدػبث بأػًبل حجهٍس قطبػبث 

ب انًؤسست ببنًقىيبث انًبدٌت وانخجهٍساث ووسبئم االحصبل انًخخهفت ويراكس وودذاث ويكبح

واإلشراف ػهى حىزٌؼهب واسخالو وحسهٍى انؼهذ وإػذاد االدخٍبجبث انالزيت يٍ األدواث، أيب برَبيج 

ػًم إدارة انخشغٍم وانصٍبَت فهى انًسؤول ػٍ انصٍبَت وانُظبفت انذورٌت نجًٍغ انًكبحب وانًراكس 

 .خببؼت نهًؤسست وانخأكذ يٍ جبهسٌخهب فٍُبً وانقطبػبث ان
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( يشفق ربثغ 60ئٛظ يدهظ ئداسح انًإعغخ األْهٛخ نألدالء انذنٛم زبرى ثٍ خؼفش ثبنٙ األػًبل انًٛذاَٛخ ) أطهق س

( يشاكض 2( ندبٌ ٔ )8( ئداسح ثبإلضبفخ انٗ )43( يكزت يغبَذ ٔ)40( يكزت خذيخ يٛذاَٙ ٔ)41نهًإعغخ ْٔٙ )

ٔيشاكض انًإعغخ أٔضر رنك ػضٕ انًدهظ  اعزقجبل خبء رنك خالل نقبء يدهظ االداسح يغ سؤعبء يكبرت ٔئداساد

انًششف ػهٗ انؼالقبد انؼبيخ ٔاإلػالو انذنٛم كًبل ثٍ أزًذ خهٛفخ ٔانز٘ أضبف أَّ قجم ٔصٕل طالئغ انسدبج 

صجبذ انخًٛظ نهًذُٚخ كبَذ خًٛغ يشافق انًإعغخ فٙ خبْضٚخ كبيهخ ٔثبششد يٓبيٓب ٔفق خطخ رشغٛهٛخ دقٛقخ . 

بو قبل خهٛفخ يٍ أثشص يغزدذاد خطخ ْزا انؼبو اػزًبد يُٓدٛخ ػهًٛخ خذٚذح إلػذاد ٔػٍ يغزدذاد خطخ ْزا انؼ

انخطظ اإلعزشارٛدٛخ ، كًب رى ئػبدح ُْذعخ ئخشاءاد انؼًم ثًشكض اعزقجبل يطبس األيٛش يسًذ ثٍ ػجذ انؼضٚض انذٔنٙ 

زت انزفٕٚح يغ ػًهٛبد ٔكزنك ئػبدح ُْذعخ ئخشاءاد انؼًم ثًشكض٘ اعزقجبل انٓدشح ٔانجش ٔديح ػًهٛبد يك

انًشاكض ثبإلضبفخ نزطٕٚش األَظًخ انزطجٛقٛخ ٔئػبدح ُْذعخ ئخشاءاد انؼًم انخبصخ ثسضو انخذيبد انًقذيخ نضٕٛف 

 .انشزًٍ

ٔكبٌ صجبذ أيظ انخًٛظ قذ شٓذ ٔصٕل أٔنٗ طالئغ ضٕٛف انشزًٍ زدبج ثٛذ هللا انسشاو صٔاس يغدذ َجّٛ ػهّٛ 

دٔل يُٓب ) رشكٛب ٔانُٓذ ٔخُٕة أفشٚقٛب ٔيبنٛضٚب ( ٔاعزقجهزٓى يشاكض ٔيكبرت أفضم انصالح ٔانغالو يٍ ػذح 

انًإعغخ األْهٛخ نألدالء ٚزقذيٓى َبئت سئٛظ يدهظ اإلداسح انذنٛم ػصبو ثٍ ػجذانؼضٚض ديٛبطٙ ٔػذد يٍ أػضبء 

 . يدهظ اإلداسح ثٕسٔد ٔرًٕس انًذُٚخ

بس انًقذعخ كًب ػجش سؤعبء يكبرت شإٌٔ انسح يٍ ْزِ ٔقذ أثذٖ انسدبج ػٍ عؼبدرٓى انغبيشح ثٕصٕنٓى نهذٚ

انذٔل ػٍ شكشْى ٔرقذٚشْى نسكٕيخ خبدو انسشيٍٛ انششٚفٍٛ زفظّ هللا ػهٗ يب رقذيّ يٍ أػًبل خهٛهخ نخذيخ ٔفٕد 

 ضٕٛف انشزًٍ ٔصٔاس يغدذ سعٕنّ صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
8 

 

 صالة الستقبال الحجاج فً مطار الملك عبدالعزٌز 14

 رحلة جوٌة 61ألف حاج ٌقصدون المدٌنة عبر  600

ألف حاج  633ٌستقبل مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز بالمدٌنة المنورة 
ة المسجد النبوي قبل موسم حج هذا العام، فً وقت خصص فٌه لزٌار

 .صالة لوصول الحجاج 14مطار الملك عبدالعزٌز الدولً فً جدة 

أشار إلى « عكاظ»المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة حاتم قاضً قال لـ
أن طالئع الحجاج بدأت فً الوصول فً أول ٌوم من شهر ذي القعدة 

رحلة جوٌة تقل حجاجا من  63ة، حٌث حطت الجاري بالمدٌنة المنور
مختلف الجنسٌات، قابل ذلك استعداد وجاهزٌة القطاعات كافة العاملة فً 

خدمة الحجاج من خالل تسع مؤسسات ألرباب الطوائف منها ست 
مؤسسات للطوافة ومكتب الزمازمة بمكة المكرمة ومكتب الوكالء الموحد 

بالمملكة والمؤسسة األهلٌة لألدالء الذي ٌستقبل الحجاج فً منافذ الدخول 
 .بالمدٌنة المنورة

إن أعداد الحجاج هذا العام ستكون مساوٌة ألعداد العام »وأضاف: 
الماضً نظرا للطاقة االستٌعابٌة للمشاعر المقدسة وسٌسري نظام تخفٌض 

%، فٌما ستتم 53% وحجاج الداخل بنسبة 23أعداد حجاج الخارج بنسبة 
الطاقة االستٌعابٌة لصحن المطاف خالل موسم حج هذا االستفادة من رفع 

 .«العام بعد انتهاء مشروع التوسعة للمسجد الحرام

وبٌن قاضً أن عدد الحجاج الذٌن سٌتم نقلهم هذا العام بالنقل الترددي 
ألف حاج، مشٌرا إلى أن مشروع قطار  553للحافالت سٌصل إلى نحو 

 .شاعر المقدسةالمشاعر أسهم فً رفع كفاءة النقل بالم

من جهته، قال مدٌر صاالت الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزٌز الدولً 
صالة لوصول الحجاج القادمٌن من  14تم تخصٌص »بجدة خالد الحربً: 

 42جسور للطائرات و 13خارج المملكة ألداء مناسك الحج وتوفٌر 
ة الحج نقطة للحصر تابعة لوزار 123كاونترا إلنهاء أعمال الجوازات و

 والعمرة لضمان تسهٌل إجراءات وصول ضٌوف الرحمن بكل ٌسر 

 

 


