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 وصول أولى رحالت الحجاج الجزائريين إلى المدينة المنورة

 

 

 

 سم وا 6116أغسطس  11هـ الموافق 1437ذوالقعدة  16المدينة المنورة 

وصلت اليوم أولى رحالت حجاج الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة المدينة 

 .ت بروحانية طيبة الطيبةالمنورة ألداء فريضة الحج وسط أجواء توشح

وكان في استقبالهم أمام مقر سكنهم نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة 

المنورة الدليل عصام بن عبدالعزيز دمياطي ، يرافقه رئيس مكتب شئون حجاج الجزائر السيد 

  .عبدالرزاق سبقاق ، وعدد من أعضاء مجلس إدارة األدالء

اج ماء زمزم وحلويات معدة من تمور المدينة المنورة المشهورة ، فيما رشت الورود وقدم للحج

على ضيوف الرحمن زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة والسالم في أجواء سالت معها دموع 

بعض الحجاج فرحا بالوصول لمدينة المصطفى عليه الصالة والسالم واستقبالهم من أبناء هذه 

  .لبشاشة والترحيبالبالد الطاهرة با

وعبر دمياطي عن سعادته وجميع منسوبي المؤسسة بوصول الحجاج الكرام والتشرف بخدمتهم 

، مؤكداً جاهزية جميع مرافق المؤسسة ألداء مهامها على أكمل وجه وفق الخطة التشغيلية 

المنورة بتوجيه صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة 

رئيس لجنة الحج بالمدينة ومتابعة معالي وزير الحج الدكتور محمد صالح بنتن ، مبينا أن أكثر 

 547765الحجاج المتواجدين في المدينة المنورة هم من الجنسية االندونيسية البالغ عددهم 

  .حاجا
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 رئاسة المسجد النبوي تنظم دورة علمٌة فً الحج ومقاصده

 
 م واس 2116أؼسطس  11هـ الموافق  1431ذو القعدة  16المدٌنة المنورة 

المسجد النبوي ممثلة بإدارة التوجٌه واإلرشاد ؼدا، الدورة العلمٌة تنظم وكالة الرئاسة العامة لشئون 

الثانٌة فً الحج ومقاصده وأحكام عشر ذي الحجة ، وذلك انطالقاً من رسالة الحرمٌن الشرٌفٌن 

العلمٌة والدعوٌة ، التً ٌلقٌها أصحاب الفضٌلة أئمة الحرمٌن الشرٌفٌن بالمسجد النبوي لستة أٌام 

  .بالتوسعة السعودٌة األولى بٌن الحصوتٌن 1فً الحلقة رقم 

وتتناول الدورة عدداً من الموضوعات عن هدي النبً صلى هللا علٌه وسلم فً الحج من كتاب زاد 

المعاد لمعالً الرئٌس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشٌخ الدكتور عبدالرحمن بن 

ة إمام وخطٌب المسجد النبوي الشٌخ الدكتور حسٌن عبدالعزٌز السدٌس ومحظورات اإلحرام لفضٌل

بن عبدالعزٌز آل الشٌخ وأحكام عشر ذي الحجة لفضٌلة إمام المسجد النبوي الشٌخ الدكتور عبدهللا 

بن عبدالرحمن البعٌجان ومقاصد الحج لفضٌلة إمام وخطٌب المسجد الحرام الشٌخ الدكتور خالد بن 

  .علً الؽامدي

حقٌقا لتطلعات القٌادة الرشٌدة حفظها هللا أخذا بالعلم الشرعً المبنً على الكتاب وتنظم هذه الدورة ت

  والسنة
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 هـ1437صحة المدينة المنورة تكشف عن خطتها لحج هذا العام 

 

 
 

 م واس 2116أؼسطس  11هـ الموافق 1431ذوالقعدة  15المدٌنة المنورة 

المدٌنة المنورة الدكتور أحمد بن إبراهٌم الصؽٌر أن  أوضح مدٌر عام الشئون الصحٌة بمنطقة

الخطط التشؽٌلٌة التً وضعتها صحة المنطقة تسعى إلى تحدٌد األهداؾ ووضع األدوات المنفذة 

لالستفادة من اإلمكانٌات المتاحة وتهٌئة جمٌع الظروؾ واألجواء لخدمة ضٌوؾ الرحمن القادمٌن 

كما أن خطة الشئون الصحٌة بالمنطقة انتهجت منهجٌة وزارة ألداء فرٌضة الحج وشعٌرة الزٌارة ، 

الصحة فً آلٌات عمل اللجان ولضرورة وجود هٌكل تنظٌمً لجمٌع اللجان والوحدات العاملة 

بصحة المنطقة لتسهٌل العملٌات اإلدارٌة وتوضٌح خطوط اإلشراؾ وموائمة للجان صحة المدٌنة 

التً تعتمد على ) تنفٌذ الخطة ومتابعة عملٌات التنفٌذ  المنورة بلجان الحج التحضٌرٌة بالوزارة

والتقٌٌم الدوري لكل ما ٌتم تنفٌذه ( عن طرٌق االجتماع الٌومً بمركز خدمات الحجاج التابع لمقام 

إمارة منطقة المدٌنة المنورة ؛ لذلك أعتمد فً تنفٌذ خطة هذا العام على خدمات المراكز الصحٌة 

المستدٌمة والموسمٌة المحٌطة بالمسجد النبوي الشرٌؾ التً تعتبر من  عن طرٌق المراكز الصحٌة

أقرب األماكن لتجمعات الحجاج وزوار مسجد رسوله صلى هللا علٌه وسلم الحتواء أكبر عدد من 

  .مراجعً الحجاج ، باإلضافة إلى منافذ الدخول الجوٌة والبحرٌة

سالمة ضٌوؾ الرحمن وسالمة تعاٌشهم عن  وأكد أن الخطة تهدؾ أٌضا إلى تنفٌذ إستراتٌجٌة

طرٌق اللجان المعنٌة لذلك مثل )لجنة اإلسكان( التً تتابع توفر االشتراطات الصحٌة فً مساكن 

الحجاج ، كما انتهج هذا العام أسلوب تحدٌد مواعٌد لفتح المراكز الموسمٌة األخرى حسب الحاجة 

ائٌات األعوام الماضٌة وذلك بؽٌة عدم إهدار الفعلٌة وبكامل طاقتها أو جزء منها وبموجب إحص

الطاقات البشرٌة واإلمكانٌات المتاحة ، وعلى ذلك تم إعادة تأهٌل المراكز الصحٌة الموسمٌة 

بالمنطقة المركزٌة وتجهٌز هذه المراكز بأفضل اإلمكانٌات العالجٌة والوقائٌة من أجهزة وأسرة 
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 .مع ضٌوؾ الرحمن مالحظة وقوى عاملة مدربة ومتمرسة للتعامل

وبالنسبة للخدمات اإلسعافٌة أبان أنه تم توفٌر مراكز اإلسعاؾ على الطرق المحورٌة المؤدٌة 

للمدٌنة المنورة لمجابهة حاالت الحوادث التً قد تحصل خالل فترة موسم الحج وقد تم تحدٌدها 

األحمر السعودي بمنطقة  وتحدٌد إطار خدماتها مع الجهات المعنٌة من خالل االجتماع بهٌئة الهالل

المدٌنة المنورة ووحدة قوات أمن الطرق وإدارة الدفاع المدنً بحٌث تنقل الحاالت إلى أقرب مركز 

إسعاؾ ٌتوفر به اإلمكانٌات الالزمة لعالج الحاالت اإلسعافٌة مع توفٌر سٌارات طوارئ فً هذه 

  .المراكز

الجتماعات الٌومٌة بمركز خدمات الحجاج وأشار الدكتور الصؽٌر خالل تصرٌحه أنه من خالل ا

برئاسة سمو أمٌر منطقة المدٌنة المنورة رئٌس لجنة الحج بالمدٌنة المنورة الذي تمخض عن هذه 

االجتماعات روح التعاون بٌن الجهات المعنٌة وتوفٌر جمٌع اإلمكانٌات المتاحة لكل إدارة لتقدٌمها 

طاع الطبً الخاص ودعوتهم للمساهمة فً خدمة لضٌوؾ الرحمن ، كما كان هناك تنسٌق مع الق

ضٌوؾ الرحمن بتوفٌر بعض اإلمكانٌات منهم كـ ) فرق اسعافٌة وقوى عاملة وإسعافات فً حالة 

الضرورة وأسرة عناٌة مركزة مع تشكٌل لجنة لتنفٌذ عملٌات تحوٌل بعض الحاالت المرضٌة من 

  .الحجاج والمواطنٌن حسب الحاجة وؼٌر ذلك

صؽٌر بالقول قائال إن أهداؾ الخطة تمثلت أٌضا فً تقدٌم الخدمات العالجٌة األساسٌة وتابع ال

والخدمات الوقائٌة لضٌوؾ الرحمن الخدمات اإلسعافٌة لضٌوؾ الرحمن والمواطنٌن والمقٌمٌن ، 

باإلضافة إلى عملٌات النقل الطبً اإلسعافً ، وكذلك من خالل المراكز الصحٌة فً باب جبرٌل 

ة وباب المجٌدي وباب السالم ومحطة حجاج البر ومحطة الهجرة ومركز المٌقات وقباء والصافٌ

ومستشفى أحد ومستشفى األنصار ومركز المراقبة بمطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً 

  ..ومركز المراقبة بمطار ومٌناء ٌنبع

هامة وهً الحمى المخٌة وأفاد أن الخطة تتضمن إجراءات وقائٌة تجاه بعض األمراض المعدٌة ال

الشوكٌة ٌتم التأكد من أن جمٌع القادمٌن من الدول التً ٌفٌد منها الحجاج والمعتمرون قد تم 

فً بالدهم قبل قدومهم إلى المملكة بمدة ال تقل   ( ACYW135 )تطعٌمهم باللقاح الرباعً التكافؤ

شهادة التطعٌم ، وفً حالة عدم  عن عشرة أٌام وال تزٌد عن ثالثة سنوات وأنه تم توثٌق ذلك على

التأكد من صحة البٌانات ٌتم تطعٌمه فً منفذ الدخول بلقاح الحمى الشوكٌة الرباعً كما ٌتم التنسٌق 

مع اإلعالم والتوعٌة الصحٌة مع أمانة المدٌنة المنورة لعرض النداءات الصحٌة عبر اللوحات التً 

 .تهدؾ إلى رفع معدالت الوعً الصحً

حجاج الداخل بٌن أنه ٌتم من خالل التطعٌم تنفٌذ حملة التطعٌم ضد الحمى المخٌة وفٌما ٌخص 

الشوكٌة الرباعً لسكان المدٌنة المنورة المواطنٌن والمقٌمٌن الذٌن لم ٌتم تطعٌمهم باللقاح الرباعً 

خالل السنتٌن الماضٌتٌن وتطعٌم جمٌع حجاج الداخل والعاملٌن فً برامج الحج من القطاعات 

ختلفة وأسرهم باللقاح الرباعً ، كما ٌتم التنسٌق مع مسئولً الوحدات الصحٌة المدرسٌة للبنٌن الم

والبنات بشأن تطعٌم طالب وطالبات المدارس ضد الحمى المخٌة الشوكٌة الرباعً الذٌن لم ٌتم 

 تطعٌمهم خالل السنتٌن الماضٌتٌن وتشكٌل فرق مٌدانٌة من كل قطاع تقوم بتؽطٌة التطعٌم فً

  .المنطقة المركزٌة والوحدات المحٌطة بالمسجد النبوي من فنادق ومساكن الحجاج

أما العالج الوقائً فٌقوم من خالله منفذ مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة 

ومنفذ مٌناء ٌنبع التجاري بإعطاء الجرعات الوقائٌة بهدؾ خفض معدل حمل المٌكروب المحتمل 
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م وٌتم إعطاء العالج الوقائً ) السبروفلوكساسٌن ( لفئات جمٌع الحجاج والمعتمرٌن القادمٌن بٌنه

أثٌوبٌا  –نٌجٌرٌا  –ؼٌنٌا بٌساو  -بوركٌنافاسو  –مالً  –من دول الحزام األفرٌقً وهً ) السودان 

أفرٌقٌا  -السنؽال  –جامبٌا  –ارٌترٌا  –تشاد  –الكامٌرون  –بنٌن  –النٌجر  –ساحل العاج  -

الوسطً ( كل من ٌحمل شهادة تطعٌم صادرة فً مدة أقل من عشرة أٌام والؽٌر مطعمٌن لجمٌع 

المخالطٌن المباشرٌن للحاالت المكتشفة ٌتم إعطاء العالج الوقائً ) السبروفلوكساسٌن ( للكبار 

ٌن ( لألطفال أقل ملجم / كما ٌتم إعطاء العالج الوقائً ) الرٌفامبس 511جرعة واحدة بالفم مقدار / 

( ساعة لمدة ٌومٌن أربعة جرعات  12من شهر واحد وخمسة ملجم / كجم من وزن الطفل كل ) 

  .( ملجم251وكذلك للحوامل ٌعطى سفترٌاكسون )

فً حٌن ٌطلب من القادمٌن من الدول المذكورة أدناه شهادة التطعٌم بلقاح شلل األطفال الفموي قبل 

بٌع وٌتم إعطائهم جرعة أخرى من لقاح شلل األطفال الفموي عند ( أسا6قدومهم للمملكة بـ )

وصولهم للمملكة بؽض النظر عن العمر والدول هً باكستان وأفؽانستان ونٌجٌرٌا والكمرون 

والنٌجر وتشاد وأثٌوبٌا وسورٌا والصومال وكٌنٌا والٌمن وفلسطٌن ، بٌنما ٌطلب من القادمٌن من 

ء تقدٌم شهادة تطعٌم ضد هذا المرض صالحة حسب اللوائح الصحٌة الدول الموبوءة بالحمى الصفرا

الدولٌة وفً حالة عدم وجود شهادة تطعٌم وضعه تحت المراقبة الصحٌة الدقٌقة لمدة ستة أٌام من 

تارٌخ التطعٌم لمتابعة ظهور أي أعراض علٌه والتبلٌػ على مراكز المراقبة الصحٌة بمنافذ الدخول 

إقامته إلدارة الرعاٌة الصحٌة األولٌة ٌطلب من الطائرات القادمة من البلدان  التبلٌػ عنه وعن مكان

المعلنة موبوءة بالحمى الصفراء شهادة تفٌد بإبادة الحشرات والبعوض التً علٌها طبقا للوائح 

  .الصحٌة الدولٌة

( مركز  131أما فٌروس الكورونا فٌتم اإلبالغ الفوري لحاالت االشتباه بالكورونا إلى الرقم ) 

القٌادة والتحكم وتوفٌر مستلزمات أخذ العٌنات وطرق إرسالها للمختبر وتحدٌد مستشفى )أحد( 

لتحوٌل الحاالت المشتبهة فً المدٌنة المنورة وعقد دورات تدرٌبٌة للعاملٌن عن المرض وطرق 

فة المستشفٌات الوقاٌة منه واإلجراءات الوقائٌة الالزمة وتوفٌر مستلزمات الوقاٌة الشخصٌة بكا

تعمٌم الحاالت المشتبهة   (N1H1)والمراكز الصحٌة والمنافذ ، فٌما ٌتم فً حالة أنفلونزا الخنازٌر

المحتملة والمؤكدة تنفٌذ اإلجراءات الوقائٌة بالمنافذ وتوفٌر مستلزمات أخذ العٌنات وطرق إرسالها 

منورة وتحدٌد منسق للمرض بكل للمختبر وتحدٌد مستشفى لتحوٌل الحاالت المشتبهة بالمدٌنة ال

مستشفى وعقد اجتماعات دورٌة للجنة االستعداد المبكر لألوبئة بالمنطقة وعقد دورات تدرٌبٌة 

للعاملٌن عن المرض وطرق الوقاٌة منه واإلجراءات الوقائٌة الالزم اتخاذها نحو المرٌض 

ٌة والمستشفٌات والمنافذ والمخالطٌن وتوفٌر مستلزمات الوقاٌة الشخصٌة بكافة المراكز الصح

والتنسٌق مع الوحدات الصحٌة المدرسٌة والجامعات بخصوص اإلبالغ وتوحٌد اإلجراءات المتخذة 

 فً حالة االشتباه بالمنفذ ٌتم أخذ المسحة بالمنفذ وتحوٌل المرٌض ألقرب مستشفى حكومً واإلبالغ

. 

الجٌد فٌما ٌخص توفر المٌاه  فٌما ٌخص مرض الكولٌرا هو وجود البنٌة التحٌة ذات المستوى

الصالحة للشرب واإلصحاح البٌئً الجٌد والتخلص من الفضالت وتشدٌد الرقابة على منافذ الدخول 

ومناظرة جمٌع القادمٌن من البلدان الموبوءة بالكولٌرا وهى الحزام اإلفرٌقً ومنها بوركٌنا فاسو 

ستان فور وصولهم ومراعاة الٌقظة والدقة والنٌجر وؼٌنٌا والسنؽال وبعض دول أسٌا إٌران وأفؽان

فً اكتشاؾ حاالت األمراض السارٌة التً تخضع للوائح الصحٌة الدولٌة وعزل أي حاالت مشتبهة 
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وكذلك فً حالة مراجعة أي من مواطنً الدول الموبوءة للمؤسسات الصحٌة بشكوى إسهال فٌتم 

الموبوءة وإحالة المشتبهة ألقرب أخذ عٌنات لفحصها للتأكد من خلوها من جرثومة األمراض 

مستشفى لتأكٌد التشخٌص وعزل الحاالت المشتبهة وأخذ عٌنة لفحصها واتخاذ اإلجراءات الخاصة 

بالمرض مع تدوٌن عنوان األشخاص المشتبهٌن وفحص ومراقبة المخالطٌن ومعرفة عناوٌنهم 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة لها والتبلٌػ الفوري عن الحاالت فور ثبوت إٌجابٌها ) ال سمح هللا ( 

وبالنسبة لألؼذٌة فٌمنع دخول األؼذٌة من الدول التً تسجل فٌها حاالت والتً ٌحضرها القادمون 

إلى المنافذ بما فً ذلك الحجاج ضمن أمتعتهم وٌسمح فقط بالمواد الؽذائٌة المعبأة آلٌا وبصورة جٌدة 

عٌادات اإلسهال فً المستشفٌات الحكومٌة  ساعة فقط وتنشٌط 24تكفً الحاج أو المعتمر لمدة 

والخاصة ومراكز الرعاٌة الصحٌة والمؤسسات الصحٌة والتنسٌق مع البلدٌات والجهات األخرى 

ذات العالقة لالرتقاء بمستوى صحة البٌئة وإحكام الرقابة على مصادر المٌاه واألؼذٌة واللبان 

  .ذا الشأنوالمشروبات ومتداولٌها وتكثٌؾ التوعٌة الصحٌة به

وبٌن مدٌر صحة المدٌنة المنورة أهداؾ خطة إدارة الطوارئ واألزمات المتمثل فً التعامل مع 

الحوادث والكوارث بما ٌتطلبه الوضع وتقدٌم أفضل خدمة طبٌة لضٌوؾ الرحمن وتطبٌق خطة 

  .اإلخالء الطبً فً ٌسر وسهولة وتحدٌد أدوار مهام الجهات المشاركة
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 " غرفة مكة المكرمة " تبحث استدامة االقتصاد عبر نافذة الحج والعمرة

 
 م واس 2116أؼسطس  11هـ الموافق  1431ذو القعدة  15مكة المكرمة 

تنظم ؼرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة األحد المقبل ورشة عمل خاصة بدراسة خارطة طرٌق 
وفً جمٌع القطاعات االقتصادٌة بمكة المكرمة تفصٌلٌة لتحقٌق نمو ورواج مستدام فً األسواق، 

عبر نافذة الحج والعمرة بحضور مستشار أمٌر منطقة مكة المكرمة المشرؾ على وكالة اإلمارة 
 .للتنمٌة الدكتور هشام الفالح

وأوضح رئٌس مجلس إدارة ؼرفة مكة المكرمة ماهر بن صالح جمال أن الورشة تهدؾ إلى تحقٌق 
ة منها لالقتصاد المحلً من موسمً الحج والعمرة، مبٌناً أنه ٌشارك فٌها أقصى الفوائد المرجو

القطاعات المختلفة بمكة المكرمة للخروج برؤٌة موحدة حول العدٌد من القضاٌا التً تؤثر بشكل 
 .مباشر على النواحً المعٌشٌة واالجتماعٌة لسكان وزوار مكة المكرمة

النقص فً الخدمات والمرافق التً تتسبب فً  وأشار جمال إلى أن الورشة ستبحث سبل سد
ملٌون حاج فً  15االختناقات خالل المواسم، فضال عن الموائمة بٌن الواقع والتطلعات الستٌعاب 

 .2131وفقا لموجهات رؤٌة المملكة  2131ملٌونا فً عام  31، ثم 2121عام 
ومقومات نجاح مشروع  وقال :" إن المجتمعون فً الورشة من مختلؾ القطاعات سٌبحثون فرص

تحقٌق نمو ورواج مستدام فً األسواق، وفً جمٌع القطاعات االقتصادٌة بمكة المكرمة عبر نافذة 
الحج والعمرة، والوقوؾ على التحدٌات والمعوقات فً هذا الشأن، فضال عن تحدٌد السٌاسات 

لمكرمة فً المجاالت الحكومٌة المطلوب اتخاذها على المستوى المركزي وعلى مستوى مدٌنة مكة ا
 .والقطاعات المختلفة لتحقٌق أهداؾ المشروع

ولفت رئٌس مجلس إدارة ؼرفة مكة المكرمة إلى أن الورشة ستتطرق لبرنامج )سبٌالً( لتسهٌل 
تموٌل العمرة ألكبر عدد من المعتمرٌن من جمٌع بلدان العالم بالتقسٌط، إلى جانب تناول برنامج 

فً أسواق مكة المكرمة وسبل حماٌة مؤشراتها الجؽرافٌة دولٌاً، وبرامج  سعودة المنتجات المتداولة
تعمٌق الصناعات المعتمدة على مدخالت ومخرجات الحج والعمرة، مبٌناً أن الورشة ستقترح دور 

الؽرؾ السعودٌة، وؼرفة مكة المكرمة على وجه التحدٌد لنجاح المشروع، وتحدٌد المؤشرات 
ادها لقٌاس مدى التقدم فً تحقٌق أهداؾ المشروع، وما إذا كانت البرامج القٌاسٌة التً سٌتم اعتم

 .المقترحة لإلسهام فً تحقٌق المشروع ذات جدوى وكٌفٌة تفعٌلها لتحقٌق األهداؾ
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 أَظًت إنكتزوَيت وخذاول سيُيت إلدارة انسشىد ويساراث انتفىيح

 نتيسيز ززكت انسداج ويزاقبت انتذفق
 يكت انًكزيت -إبزاهيى خبزيم 

 892:/91/80اندًؼت 

تبذأ وسارة انسح وانؼًزة، تطبيق األَظًت اإلنكتزوَيت، واندذاول انشيُيت انًقزرة؛ إلدارة انسشىد، ويساراث 

انتفىيح؛ وانتي تهذف إنً تيسيز ززكت انسداج، ويزاقبت ػًهياث انتذفق، ػبز يُهدياث خذيذة تتؼبها وسارة انسح 

  .هذا انؼاو وانؼًزة

كًا يبذأ فزيق ػًم انتفىيح، اػتباًرا يٍ غذ، تطبيق انًززهت انثاَيت يٍ أػًانه، ػبز تُظيى ورش ػًم نشزذ 

انخطظ انتُفيذيت نؼًهياث انتفىيح، وانًسذداث انتُظيًيت، واندذاول انشيُيت، بانتُسيق يؤسساث أرباب انطىائف، 

ُيت. يذكز أٌ وسيز انسح وانؼًزة، انذكتىر يسًذ صانر بٍ طاهز وشزكاث، ويؤسساث انسداج، وخًيغ اندهاث انًؼ

بُتٍ، وخه بًزاخؼت أَظًت انتفىيح وانؼًم ػهً تسذيثها وتطىيزها وتىزيذ بُيتها بشكم يتكايم، وإَداس يا يهشو 

 .نبُاء يختهف أَظًت انسشىد انبشزيت، وانًُذخت، وانتسهيالث اإلزصائيت
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 :تزؤسه االختًاع انتسضيزي.. نقادة قىاث أيٍ انسح.. انفزيق انًسزجخالل 

 خطىاث أيُيت خذيذة نضًاٌ َداذ خًيغ يزازم يىسى زح هذا انؼاو
 

 

ترأس معالً مدٌر األمن العام الفرٌق عثمان بن ناصر المحرج أمس االجتماع التحضٌري لقادة 
هـ الذي عقد فً مكتب معالٌه بجده بحضور قائد قوات أمن 1431قوات أمن الحج لهذا العام 

الحج الفرٌق خالد قرار الحربً. وفً مستهل االجتماع نقل معالً مدٌر األمن العام تحٌات 
و الملكً األمٌر محمد بن ناٌؾ بن عبدالعزٌز آل سعود ولً العهد نائب رئٌس صاحب السم

لقادة قوات أمن الحج، مؤكًدا أهمٌة المضً قدًما  -حفظه هللا -مجلس الوزراء وزٌر الداخلٌة ، 
لتحقٌق رؤٌة القٌادة الرشٌدة لتوفٌر األمن والسالمة لقاصدي بٌت هللا الحرام والمسجد النبوي 

ل: إن ما تنعم به بالدنا من أمن واستقرار وتمٌز على صعٌدي التنمٌة والتطوٌر فً الشرٌؾ.وقا
كل المجاالت ٌأتً فً المقام األول بفضل هللا ثم بالدعم ؼٌر المحدود الذي تقدمه القٌادة التً 
جعلت جزًءا كبًٌرا من تنمٌتها لخدمة الحرمٌن الشرٌفٌن، وأن من نعم هللا علٌنا أن جعلنا بجوار 

ٌته العتٌق، وجعلنا خداًما للحرمٌن الشرٌفٌن وضٌوؾ الرحمن، وهذا الشرؾ العظٌم ٌجب علٌنا ب
المحافظة علٌه وأال ندخر جهًدا فً خدمة الحاج وقاصد هذه الدٌار المقدسة وهو فضل 
محسودون علٌه، مشًٌرا إلى االستعدادات المبكرة التً تبذل من األمن العام ممثلة فً قٌادة قوات 

الحج لٌكون موسم الحج ناجًحا بجمٌع مراحله، مشًٌدا بالخطوات التً تم تضمٌنها فً خطط أمن 
هذا العام األمر الذي ٌكفل بتوفٌق هللا الوصول إلى حج ناجح وبما ٌتوافق مع النجاحات التً 

ة تحقق على الصعٌد األمنً الفًتا النظر إلى أن القٌادة الرشٌدة سخرت اإلمكانات المادٌة والبشرٌ
لتحقٌق أعلى درجات الخدمة المثلى لقاصدي بٌت هللا الحرام. وعبر معالً مدٌر األمن العام 
خالل االجتماع عن شكره لصاحب السمو الملكً األمٌر خالد الفٌصل مستشار خادم الحرمٌن 
الشرٌفٌن أمٌر منطقة مكة المكرمة رئٌس لجنة الحج المركزٌة على دعمه وتوجٌهاته لجمٌع 

عاملة والمساندة لألمن العام فً هذه الشعٌرة الدٌنٌة المهمة. عقب ذلك قدم قائد قوات الجهات ال
أمن الحج الفرٌق خالد بن قرار الحربً شرًحا عن الخطط األمنٌة والمرورٌة والتنظٌمٌة 

 -حفظهم هللا  -والمساندة، معبًرا عن اعتزازه ومنسوبً قٌادات قوات أمن الحج بثقة والة األمر
ؤدوا هذه الخدمة األمنٌة ابتؽاء األجر والمثوبة فً المقام األول واستشعاًرا بواجبهم نحو فٌهم لٌ

خدمة ضٌوؾ الرحمن مقدما شكره لمعالً مدٌر األمن العام على توجٌهاته السدٌدة ومتابعته 
المستمرة للوصول إلى حج ناجح ٌكفل لضٌوفالرحمن أداء هذه الشعٌرة براحة وأمن واستقرار. 

أخرى عقد معالً مدٌر األمن العام الفرٌق عثمان بن ناصر المحرج أمس بمكتب  من جهة
معالٌه بجده اجتماعاً مع مستشار سمو أمٌر منطقة مكة المكرمة وكٌل اإلمارة للتنمٌة واالمٌن 
العام لهٌئة تطوٌر مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح والفرٌق 

ار المشاعر بحضور معالً قائد قوات أمن الحج الفرٌق خالد بن قرار الحربً المشؽل لقط
وقٌادات أمن الحج المعنٌة. وقد تم خالل االجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بقطار 
المشاعر وتجربة األعوام الماضٌة ووضع أفضل الحلول لتشؽٌل القطار بأفضل آلٌة وطرٌقة 

 .ممكنة
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 الفالح: تعديالت في تشغيل قطار المشاعر

 

 
كشؾ وكٌل إمارة منطقة مكة المكرمة للتنمٌة مستشار أمٌر منطقة مكة المكرمة 

وأمٌن هٌئة تطوٌر مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح، أن تشؽٌل قطار المشاعر هذا 
 .العام سٌشهد بعض التعدٌالت

أمٌر منطقة مكة المكرمة األمٌر خالد ونوه باهتمام مستشار خادم الحرمٌن الشرٌفٌن 
الفٌصل بتسهٌل أداء مناسك الحج، وقال: بدأنا مبكرا فً االستعداد عقب انتهاء 

موسم حج العام الماضً، من خالل مراجعة السلبٌات واإلٌجابٌات، واإلعداد 
المباشر لحج هذا العام، وعقدت ورش عمل مع الشركاء من القطاعات كافة، 

جابٌة نعٌشها اآلن، ومنها االنتهاء من مشارٌع قبل وقتها المحدد، وحققت نتائج إٌ
على سبٌل المثال توسعة بعض الطرقات، وإزالة عدد من المخٌمات، وإنشاء شوارع 
داخلٌة فً المشاعر، إذ تم البدء فً تنفٌذها واالنتهاء منها قبل موعدها وذلك بتكاتؾ 

 .الجهود من القطاعات كافة

الذي عقد من قبل الهٌئة مع قادة قوات أمن الحج كان مثمرا،  وأوضح أن االجتماع
نوقشت فٌه كٌفٌة تشؽٌل قطار المشاعر المقدسة من خالل السلبٌات واإلٌجابٌات 
كافة، مع الشرٌك اإلستراتٌجً األمن العام، مضٌفا: ستشاهدون بعض التعدٌالت 

 .األعوام الماضٌة التً حدثت فً قطار المشاعر وتشؽٌله بناء على ما تم رصده فً
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 حجاج باخرة أول وصىل مع وقائيت إجراءاث تطبق الصحت

 

 (أول باخرة تحمل حجاجا سىدانيين لدي وصىلها ميناء جدة )الىطن

      AM 1:41 19-08-2016 الرياض: محمد العىاجي

 

االحززاسٌخ، نًُع وفبدح األيزاض ثبشزد انفزق انصحٍخ فً يٍُبء جذح اإلساليً أونى يهبيهب 

انىثبئٍخ، رشايُب يع وصىل أول فىج حجبج يسبء أول يٍ أيس عجز يٍُبء جذح اإلساليً، حٍث َفذ 

 .يزكش انًزالجخ انصحٍخ ثبنًٍُبء جًٍع انخطظ انصحٍخ وانىلبئٍخ نزىفٍز انزعبٌخ انصحٍخ نهذا انفىج

اليً انذكزىر عبدل رزكسزبًَ، أٌ انذونخ سخزد وأوضح يذٌز يزكش انًزالجخ انصحٍخ ثًٍُبء جذح اإلس

كبفخ اإليكبَبد انطجٍخ وانجشزٌخ نخذيخ حجبج ثٍذ هللا انحزاو عهى يذار انسبعخ عجز انطىالى انطجٍخ 

انًإههخ وانزجهٍشاد انطجٍخ انًزىافزح فً يزكش انًزالجخ انصحٍخ ثبنًٍُبء، يإكذا جبهشٌخ جًٍع 

يخزص ويخزصخ فً جًٍع  011فٍُخ وئدارٌخ، حٍث رى ركهٍف َحى انعبيهٍٍ ثبنًزكش يٍ طىالى طجٍخ و

 .انزخصصبد انطجٍخ وانىلبئٍخ وانفٍُخ نخذيخ انحجبج انمبديٍٍ عجز انًٍُبء

 ال أيزاض يعذٌخ 

وثٍٍ انذكزىر رزكسزبًَ أٌ انًٍُبء اسزمجم يسبء أول يٍ أيس أول ثبخزح حجبج لبديخ يٍ 

نهى كم اإلجزاءاد انىلبئٍخ وانعالجٍخ، كًب رى ئعطبؤهى  حبجب، ارخذد 0101انسىداٌ، وعهى يزُهب 

انعالج انىلبئً نًُع حًم انًٍكزوة انًسجت نًزض انحًى انًخٍخ انشىكٍخ، ئضبفخ ئنى انزأكذ يٍ 

شهبداد انزطعٍى ضذ انحًى انصفزاء. وأشبر ئنى أٌ انفزق انصحٍخ انزً ثبشزد وصىل أول ثبخزح 

عذٌخ، وأٌ انىضع يطًئٍ وهلل انحًذحجبج نى ركزشف أي حبالد ثأيزاض ي . 

 ئجزاءاد يشذدح

وأكذ يذٌز يزكش انًزالجخ انصحٍخ أٌ انًزكش سٍىاصم رُفٍذ ئجزاءاره انًشذدح ثشأٌ يُع وفبدح أي 

أيزاض يعذٌخ ئنى داخم انًًهكخ عجز اسزٍفبء كم انجىاَت انىلبئٍخ واالحززاسٌخ انزً حذدرهب وسارح 

جزاءاد رجذأ يٍ عهى يزٍ انجبخزح ثأعًبل انزىعٍخ انصحٍخ وفك انصحخ. وأوضح رزكسزبًَ أٌ اإل

رىجٍهبد انىسارح واشززاطبرهب انصحٍخ، ثعذ عمذ اجزًبع يع انىكالء انًالحٍٍٍ انًزعبلذٌٍ يع انجىاخز 

انُبلهخ نهحجبج، وكذنك عمذ جهسخ يع انطبلى انجحزي نهسفٍُخ نجذء أعًبل انزىعٍخ، ورشوٌذ انحجبج 

م انخبصخ عجز "ثىسززاد" ويطىٌبد ووضعهب عهى أيبكٍ ثبرسح ثبنجبخزح. كًب شًهذ وانزكبة ثبنزسبئ

 انزىعٍخ عزض يىاد يزئٍخ رزضًٍ ئرشبداد وَصبئح صحٍخ نهحجبج

. 
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 اسزقجو قبئذ اىَْطقخ اىشَبىٞخ اىغشثٞخ

 أييز تبىك: َؼتش وَفتخز بخذيت انسداج وال ػذر نهًقصزيٍ

 
 اه

األٍٞش فٖذ ثِ سيطبُ ثِ ػجذاىؼزٝز أٍٞش ٍْطقخ رج٘ك اىَششف اىؼبً ػيٚ أمذ صبحت اىسَ٘ اىَينٜ 

 .أػَبه اىحح ٗاىؼَشح ثَْفز حبىخ ػَبس، ػيٚ أُ خذٍخ اىحدبج ششف ػظٌٞ ٗأٍش ّؼزز ثٔ ّٗفبخش ثٔ

ألحذ ثبىزقصٞش فٜ ظو اإلٍنبّبد اىزٜ سخشرٖب اىذٗىخ، ٗسظ ٍْظٍ٘خ ٍِ  ٗقبه سَ٘ٓ "الػزس

اىخذٍبد اىزٜ ٕٞأرٖب ٗخْذرٖب حنٍ٘خ خبدً اىحشٍِٞ اىششٝفِٞ اىَيل سيَبُ ثِ ػجذاىؼزٝز، ٗسَ٘ 

. ٗحث سَ٘ٓ ػيٚ رظبفش خٖ٘د خَٞغ اىَشبسمِٞ -حفظٌٖ هللا-ٗىٜ اىؼٖذ، ٗسَ٘ ٗىٜ ٗىٜ اىؼٖذ، 

أسَٚ، ٕٗ٘ خذٍخ اىحدبج ٍْز اىيحظخ األٗىٚ ى٘ص٘ىٌٖ ٗحزٚ ػ٘درٌٖ ٗرؼبٌّٖٗ ٍِ أخو ٕذف 

 .ىجيذاٌّٖ سبىَِٞ غبَِّٞ

خبء رىل خاله اطالع سَ٘ٓ ػيٚ االسزؼذاداد اىزٜ ارخزرٖب اإلداساد اىحنٍ٘ٞخ ٗاألخٖزح األٍْٞخ، 

٘افو ٍَثيخ فٜ ىدْخ أػَبه اىحح ٗاىؼَشح فٜ ٍذْٝخ اىحدبج ثبىَْفز، ٗاىزٜ ششػذ أث٘اثٖب أٍبً ق

اىحدبج اىقبدٍِٞ ألداء ٍْبسل اىحح، ٗرىل ضَِ ىقبء سَ٘ٓ أٍس ثَنزجٔ ثبإلٍبسح ّبئت اىَششف اىؼبً 

 . ػيٚ أػَبه اىحح ٗاىؼَشح ٍحَذ ثِ ػجذهللا اىحقجبّٜ ٗأػضبء اىيدْخ

ثزٖٞئخ ٗردْٞذ مبفخ اإلٍنبّبد  -حفظٌٖ هللا-ٗأمذ سَ٘ٓ ػيٚ رْفٞز ر٘خٖٞبد ٗحشص ٗالح األٍش 

 .خذٍخ اىحدبج اىقبدٍِٞ ػجش ٍذْٝخ اىحدبج، ػيٚ أمَو ٗخٔٗاىخذٍبد ى

ٍِ خٖزٔ أػشة اىحقجبّٜ ثبسَٔ ٗمبفخ أػضبء اىيدْخ ػِ شنشٌٕ ٗرقذٝشٌٕ ىسَ٘ أٍٞش ٍْطقخ رج٘ك، 

ػيٚ ٍزبثؼزٔ اىَجبششح ٗاىَسزَشٓ ألػَبه اىيدْخ ٍْز افززبذ ٍذْٝخ اىحدبج، حزٚ رأدٝخ ٍْبسل اىحح 

 .ٗػ٘درٌٖ إىٚ ثالدٌٕ

خٖخ اخشٙ اسزقجو أٍٞش ٍْطقخ رج٘ك ثَنزجٔ فٜ اإلٍبسح اٍس قبئذ اىَْطقخ اىشَبىٞخ اىغشثٞخ اىي٘اء ٍِ 

 .اىشمِ ظبفش ثِ ػيٜ اىشٖشٛ ثَْبسجخ رؼْٞٞٔ قبئذاً ىيَْطقخ

ثزؼْٞٞٔ قبئذاً ىيَْطقخ،  -حفظٌٖ هللا-ْٕٗأ سَ٘ أٍٞش ٍْطقخ رج٘ك اىي٘اء اىشٖشٛ ػيٚ ثقخ ٗالح األٍش 

ً اىز٘فٞق ٍٗ٘اصيخ اىجزه ٗاىؼطبء ىَب فٞٔ خٞش ٕزا اى٘طِ ثقٞبدح خبدً اىحشٍِٞ اىششٝفِٞ ٍزَْٞبً ىٔ دٗا

 .-حفظٌٖ هللا-اىَيل سيَبُ ثِ ػجذاىؼزٝز آه سؼ٘د ٗسَ٘ ٗىٜ ػٖذٓ األٍِٞ ٗسَ٘ ٗىٜ ٗىٜ اىؼٖذ 

ب ٍِ خبّجٔ ػجش اىي٘اء اىشٖشٛ ػِ شنشٓ ٗرقذٝشٓ ىسَ٘ األٍٞش فٖذ ثِ سيطبُ ثِ ػجذاىؼزٝز ػيٚ ٍ

ردذٓ اىقطبػبد اىؼسنشٝخ ثبىَْطقخ ٍِ سػبٝخ ٗدػٌ ٍْٔ .حضش اىيقبء ٗمٞو إٍبسح ٍْطقخ رج٘ك ٍحَذ 

 .ػجذهللا اىحقجبّٜ
 

 

 


