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 ألف حاج ٌصلون إلى المدٌنة المنورة 36أكثر من 

     

 م واس 2116سبتمبر  11هـ الموافق  1431ذو الحجة  15لمدٌنة المنورة 

بعد أن من هللا علٌهم بؤداء مناسك الحج إذ وصل ٌوم أمس ٌتواصل قدوم الزوار إلى المدٌنة المنورة 

  .حافلة 1211حاجاً عبر مركز الهجرة تقلهم  31ر241حاجاً منهم  36ر221الجمعة 

وأوضح عضو مجلس إدارة المإسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة المشرف على قطاع مركزي 

دلٌل فارس بن ٌوسف حبٌب صبغة هللا، أن استقبال الهجرة والبر ومغادرة الحجاج الفرادى ال

حاجاً ، حٌث  41ر145اجمالً عدد الحجاج الواصلٌن إلى المدٌنة المنورة حتى ٌوم أمس بلغ 

حاجا كانوا  3334تضاعف عدد الحجاج المتواجدٌن بالمدٌنة المنورة عشرة أضعاف مقارنة بـ 

  .متواجدٌن ٌوم الخمٌس

جرة والبر ومغادرة الحجاج الفرادى ٌهدف إلى االرتقاء وبٌن أن أن قطاع مركزي استقبال اله

بالخدمات المقدمة للحجاج الكرام فً منافذ الدخول والمغادرة من وإلى المدٌنة المنورة قبل أداء 

( فتقع علٌه 3فرٌضة الحج وبعدها ، أما برنامج عمل مركز استقبال وتفوٌج الحجاج بالهجرة بكٌلو )

كرام القادمٌن للمدٌنة المنورة عبر مطار الملك عبدالعزٌز الدولً ومٌناء مسإولٌة استقبال الحجاج ال

جدة أو القادمٌن من مكة المكرمة والترحٌب بهم وإنهاء جمٌع إجراءات استقبالهم وتفوٌجهم 

 .وتوجٌههم حسب المسارات المخصصة ومشاركة الجهات ذات العالقة فً خدمة ضٌوف الرحمن

ز استقبال حجاج البر والتفوٌج وتودٌع الحجاج الفرادى باستقبال فً حٌن ٌقوم برنامج عمل مرك

الحجاج الكرام القادمٌن برا من بالدهم إلى المدٌنة المنورة عبر جمٌع المنافذ البرٌة وتفوٌجهم إلى 

وحداتهم السكنٌة الخاصة بهم وكذلك إنهاء إجراءات تودٌعهم وتوجههم إلى مكة المكرمة )موسم ما 

بالدهم موسم ما بعد الحج ، وكذلك مغادرة الحجاج الفرادى المغادرٌن من المدٌنة  قبل الحج( وإلى

    .المنورة إلى مكة المكرمة لموسم ما قبل الحج وإلى جدة لموسم ما بعد الحج
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وزٌر الحج والعمرة ٌرعى الحفل السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحج 

 وجائزة األعمال اإلعالمٌة

 

 م واس 2116سبتمبر  11هـ الموافق  1431ذو الحجة  15جدة 

رعى معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن مساء الٌوم الحفل السنوي 

لرإساء وأعضاء مكاتب شإون الحجاج وضٌوف ندوة الحج الكبرى والفائزٌن بجائزة الوزارة 

وكالء الوزارة وعدد من المسإولٌن هـ بحضور 1436لألعمال اإلعالمٌة لموسم حج العام الماضً 

 .وذلك بفندق الهٌلتون بمحافظة جدة

وقد تجول معالٌه فور وصوله فً المعرض المصاحب والمشتمل على إنجازات إدارات وقطاعات 

وزارة الحج فً شؤن خدمة ورعاٌة ضٌوف الرحمن من حجاج ومعتمرٌن وزوار ، إثر ذلك بدأ 

  .كرٌمالحفل الخطابً بآٌات من القرآن ال

إثر ذلك ألقى معالً وزٌر األوقاف بجمهورٌة السودان األستاذ عمار مٌرغنً حسٌن محمد كلمة 

رإساء مكاتب شإون الحجاج رفع خاللها التهانً والتبرٌكات لخادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان 

تحقق من  على ما -حفظهم هللا-بن عبدالعزٌز آل سعود ، وسمو ولً العهد وسمو ولً ولً العهد 

هـ منوهاً بالجهود المبذولة من قبل حكومة المملكة لخدمة 1431نجاح ممٌز لموسم حج هذا العام 

 .ضٌوف الرحمن لٌإدوا مناسكهم فً راحة واطمئنان

وأوضح أن الشواهد واألدلة ماثلة أمام الحجاج فً التطور الكبٌر فً منافذ االستقبال الجوٌة 

وانئ وطرق وشق األنفاق وتشٌٌد الكباري والجسور ، فقد ظلت والبحرٌة والبرٌة من مطارات وم

المملكة وعلى مر الدهور واألزمان تقوم بهذا العمل دون مّن أو أذى فً خدمة الحرمٌن الشرٌفٌن 

التً شرفها هللا بهما لتحشد كل الطاقات البشرٌة وتسخر جمٌع اإلمكانات المادٌة والتقنٌة لخدمتهما ، 
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ٌنظر بعٌن الرضاء واإلعجاب لما تم فً المشاعر المقدسة مثل تشٌٌد منشؤة  مشٌراً إلى أن الكل

الجمرات العمالقة وتشغٌل قطار المشاعر المقدسة وتؤهٌل المخٌمات وغٌرها ،إضافة لقٌام 

مإسساتها الرسمٌة واألهلٌة على خدمة الحجاج وراحتهم بكل عناٌة وفً مقدمتها وزارة الحج 

ق مشروع المسار اإللكترونً لحجاج الخارج الذي ٌعتبر من أكبر والعمرة التً نجحت بتطبٌ

المشروعات التقنٌة لخدمة الحجاج وكانت له مردوداته اإلٌجابٌة الكبٌرة وإسهامه فً راحة الحجاج 

  .وتنظٌم حركة قدومهم إلى المملكة وخالل أدائهم لمناسك الحج وعند المغادرة

د جهوداً عظٌمة ووعٌاً متقدماً لكل القطاعات الحكومٌة وأشار إلى أن موسم الحج لهذا العام شه

واألهلٌة فكان التنظٌم الدقٌق فً كل مراحل الحج واالنسٌابٌة الشاملة فً حركة الحجاج والوفاء 

بالعقود وااللتزامات مما مكن الحجاج من أداء مناسكهم بكل سهولة وٌسر ، مإكداً أن المملكة 

حكمة ورشد ووعً تم تفوٌت الفرص على األعداء لٌبقى الحج  العربٌة السعودٌة بما تحمله من

 .مإتمر عالمً وفرٌضة عظٌمة من أهم مقاصدها توحٌد األمة وجمع الصف والكلمة

وأكد على أن التحدٌات التً تجابه األمة اإلسالمٌة كبٌرة فالبد من الوقوف صفاً واحداً ضد 

ة العناٌة بمقاصد الحج وأسراره وربط اإلرهاب والتطرف ورد كٌد األعداء ، منوهاً بضرور

الشعائر باالعتقادات السلٌمة وتغٌٌر الصورة الذهنٌة لدي الحجاج وضرورة بذل الجهد وتحمل 

المشاق ، مجدداً وقوف الجمٌع ضد كل المخططات والمإامرات للنٌل من وحدة المملكة وأمنها 

 .واستقرارها وسالمتها

ارة الحج والعمرة لألعمال اإلعالمٌة سلٌمان بن عواض الزاٌدي بعدها ألقى األمٌن العام لجائزة وز

كلمة نوه خاللها بؤهداف هذه الجائزة التً تبرز الّصور اإلنسانٌة المشرقة للحج وتجسد القٌم 

ٌّة فً فروعها الـ  للكّتاب  15الروحٌة المتؤلقة فٌه ، مضٌفاً أن الجائزة تمنح لألعمال اإلعالم

ٌٌّن والمإسسا ت اإلعالمٌة الذٌن واكبوا رحلة موسم الحج وأسهموا بإنتاجهم فً تعزٌز واإلعالم

ٌّات وجمالٌات  منظومة الحج بالّرأي والتوجٌه وإبراز الجهود والحث على صٌانة القٌم وتجلٌة أدب

  .الحج

وأضاف الزاٌدي أنه قد رشح للجائزة هذا العام كم كبٌر من األعمال وبوجه خاص من اإلعالم 

بعد الفرز والتقٌٌم والّتدقٌق جاءت النتٌجة العامة فً محاور وفروع الجائزة المقرإة ، الورقً ، و

هـ ، حٌث 1436والمسموعة ، والمرئٌة واإللكترونٌة التً تحققت فٌها المعاٌٌر فً موسم حج 

فازت جرٌدة "مَكة" بؤفضل تغطٌة شاملة لمنظومة الحج على مستوى الصحف ، أما فً محور 

قً "المطبوع" ، فقد نال أفضل مقال صحفً الكاتب الدكتور حمود بن علً أبوطالب ، اإلعالم الور

من جرٌدة "عكاظ" عن سلسلة مقاالت منشورة ، وأفضل تحقٌق صحفً فاز به الصحافً جمعان 

بن عبدهللا الكنانً ، من جرٌدة "الرٌاض" عن موضوعه "الطوافة .. مهنة بدأت منذ قرون وما 

ضل موضوع إنسانً فاز به الصحافً محّمد بن عبدالباري العٌدروس من زالت مستمرة" ، وأف
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جرٌدة "الجزٌرة" عن موضوعه "البر بالوالدٌن ٌتجلّى فً أبهى صوره بالمشاعر المقّدسة" ، 

وأفضل تقرٌر إخباري فاز به الصحافً محّمد بن عبدهللا بن زاٌد من جرٌدة "الوطن" عن مجموعة 

ٌِّة منشورة  ، وأفضل ِحوار فاز به الصحافً ولٌد بن علً عمٌر ، من جرٌدة تقارٌر إخبار

 ."الرٌاض" عن حواره مع معالً وزٌر الحج السابق

ر الصحافً أحمد بن محمود حشاد من جرٌدة  ٌِّة المصوِّ فٌما فاز عن أفضل صورة فوتوغراف

صحفٌان هـ ، والندوات فاز بها ال1436/12/10"الشرق األوسط" عن صورته "مسجد الخٌف ٌوم 

ماجد بن عبدهللا الصقٌري، وأحمد بن عبدهللا النهاري، من جرٌدة "المدٌنة" عن "ندوة المدٌنة 

تستعرض مالمح الخطط التشغٌلٌة والخدمات المقدمة للحجاج بالمدٌنة المنورة" ، أما فً محور 

ونً حسن بن اإلعالم اإلذاعً والتلفزٌونً ، فرع "اإلعالم المرئً" فقد فاز به المراسل التلفزٌ

عبدالجابر عثمان ، من "شبكة قنوات المجد الفضائٌة" عن تقرٌر"الحجاج المتعجلون" وفً فرع 

اإلعالم المسموع فازت به مناصفة إذاعة جدة عن برنامج "الرحلة المقدسة إلى بٌت هللا الحرام" 

رونٌة عن وإذاعة نداء اإلسالم عن برنامج "خطوة بخطوة" ، فً حٌن فازت صحٌفة مكة اإللكت

مجموعة من التقارٌر المصّورة عن بعض القطاعات العاملة فً الحج وذلك عن محور الصحف 

  .والمواقع اإللكترونٌة

ثم ألقى الكاتب الدكتور حمود بن علً أبوطالب كلمة الفائزٌن بالجائزة التً عبر خاللها عن رضاه 

رسوخها ونبل رسالتها مثمناً الجهود وسروره بالثوب الجدٌد الذي ظهرت به الجائزة الذي ٌدل على 

المبذولة من قبل وزارة الحج إلخراج هذا العمل فً أبهى صورة وبما ٌلٌق بتكرٌم أهل اإلنجاز 

واإلبداع لتصبح الجائزة بٌئة لتنمٌة روح األفكار اإلبداعٌة وبلورة المفاهٌم اإلنسانٌة والثقافٌة التً 

 .الركن الخامس من أركان الحجتتجلى فً مشهد الحج العظٌم أثناء تؤدٌة 

وعبر عن ارتٌاحهم بما تحصده الجائزة وتسعى إلٌه من ترسٌخ هدفها فً دعم المإسسات اإلعالمٌة 

وتشجٌعها وتحفٌز منسوبٌها لتقدٌم أفضل األعمال المهنٌة المتنوعة وإٌجاد بٌئة التنافس التً تصنع 

الدولة للتسهٌل على قاصدي بٌت هللا اإلبداع فً سبٌل تعزٌز منظومة الحج وإبراز مجهودات 

الحرام من الحجاج لٌإدي فرٌضتهم فً ٌسر وسهولة حٌث تعبر هذه الجائزة فً رمزٌتها عن 

  .امتنان الوزارة لكل الجهود اإلعالمٌة المبذولة لتغطٌة هذه المناسبة العظٌمة

التً تهدف لخدمة بعدها شاهد الجمٌع عرضاً لفٌلم تعرٌفً عن إنجازات وزارة الحج والعمرة 

  .ضٌوف الرحمن والتسهٌل علٌهم أداء نسكهم بكل راحة واستقرار

إثر ذلك ألقى معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن كلمة هنؤ خاللها 

الجمٌع على أداء حجهم ، داعٌا هللا أن ٌتقبل منهم صالح األعمال وٌعٌدهم إلى أوطانهم سالمٌن 

  .ٌحملون عن بالد الحرمٌن أجمل وأنفس الذكرٌات عبر هذه الرحلة اإلٌمانٌة المباركة غانمٌن وهم

وأشاد معالٌه بالحفل السنوي الذي اعتادت وزارة الحج والعمرة على إقامته فً أعقاب أداء شعٌرة 

الحج تكرٌماً للضٌوف األعزاء الذٌن ٌمثلون مكاتب شئون الحجاج للدول الشقٌقة مإكداً على أن 
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  .خدمة الحرمٌن الشرٌفٌن سٌاسة علٌا للمملكة وتتم بوتٌرة التعرف التوقف

وأشار الدكتور بنتن إلى أن الحج عبادة وسلوك حضاري تتجلى فٌه األخوة اإلسالمٌة مفٌداً أن نجاح 

منظومة الحج منوط بتعاون القائمٌن على شإون الحجاج فً الدول اإلسالمٌة ومناطق األقلٌات 

نظمة والتعلٌمات مما ساعد على أداء الحج هذا العام دون عوائق ، مضٌفاً أن البرامج والتقٌد باأل

التوعوٌة التوجٌهٌة القبلٌة للحجاج فً أوطانهم سهلت علٌهم رحلة الحج وجعلتهم ٌستفٌدون من 

  .الخدمات بصورة مثالٌة

عام وانتهى إلى عدد من وثمن معالٌه الحوار الفكري المإصل الذي دار فً ندوة الحج الكبرى هذا ال

التوصٌات المهمة القابلة للتحول إلى مشارٌع نافعة لألمة اإلسالمٌة ، مبرزاً دور "إعالم الحج " 

الذي خصصت له الوزارة جائزة سنوٌة ألفضل األعمال اإلعالمٌة التً تسهم فً تقوٌم أعمال 

وتدعم الوسطٌة واالعتدال  منظومة الحج ، وتكشف عن المواقف اإلنسانٌة التً ٌزخر بها الحج ،

  .لإلسالم

هـ ، 1436وفً ختام الحفل وزعت جائزة وزارة الحج والعمرة لألعمال اإلعالمٌة لموسم حج عام 

  .كما تم تكرٌم أمٌن الجائزة وأعضائها ولجنة التحكٌم
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ملٌون مصحف هدٌة الملك لضٌوف الرحمن لدى مغادرتهم  1.4توزٌع 

 المملكة

 

 م واس 2116سبتمبر  11هـ الموافق  1431ذو الحجة  15 جدة

ملٌون مصحف هذا العام،  1.411تعمل وزارة الشإون اإلسالمٌة والدعوة واإلرشاد على توزٌع 

هدٌة  -حفظه هللا  -مقدمة من حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

فهد بالمدٌنة المنورة باللغة العربٌة وبمختلف التراجم  لضٌوف الرحمن من إصدارات مجمع الملك

العالمٌة ، للحجاج المغادرٌن إلى بالدهم عبر جمٌع منافذ المملكة البرٌة ،الجوٌة، البحرٌة جرٌاً على 

 .العادة السنوٌة

وأوضح مستشار معالً وزٌر الشإون اإلسالمٌة والدعوة واإلرشاد رئٌس لجنة توزٌع هدٌة خادم 

الشرٌفٌن طالل بن أحمد العقٌل، أن هدٌة المصحف الشرٌف تقدم لجمٌع الحجاج  الحرمٌن

المغادرٌن إلى بالدهم بعد أداءهم نسكهم ، وٌقدم من اإلصدارات المتوفرة ، المصحف العادي، 

المصحف الجوامعً ذو الحجم والحروف الكبٌرة وهو مخصص لكبار السن ألهل باكستان ، 

لمغرب العربً، وترجمة معانً القرآن الكرٌم باللغات األردٌة ، مصحف الورش المخصص ألهل ا

الهوسا ، االنجلٌزٌة ، الفرنسٌة، التركٌة ، التاٌلندٌة، اإلندونٌسٌة ، الصٌنٌة ، االسبانٌة ،الملٌبارٌة ، 

 .والروسٌة ، التركٌة ، األلمانٌة، األلبانٌة ، وغٌرها من التراجم المتوفرة

داٌا توزع على الحجاج عند مغادرتهم عبر منافذ مطار الملك عبد العزٌز وأفاد العقٌل أن هذه اله

مركزا توزٌع ٌشارك فً  45الدولً ، ومٌناء جدة اإلسالمً ، وجمٌع المنافذ البرٌة ، من خالل 

موظف وإداري وعامل ٌعملون على مدار الساعة لوصول الهدٌة لجمٌع الحجاج  1111تشغٌله 

ٌع "هدٌة الحاج من إصدارات وكالة المطبوعات والبحث العلمً بوزارة المغادرٌن ، فٌما سٌتم توز

الشإون اإلسالمٌة مع المصحف الشرٌف وتتضمن أربع كتب وشرٌط وقرص ممغنط ٌحتوي على 

محاضرات ودروس تعالج الكثٌر من القضاٌا المستجدة وتنشر علوم الدٌن وتشرح أركان اإلسالم 

ربٌة ومجموعة من المعلومات والتعلٌمات المتنوعة ورفع وتسهم فً نشر التوجٌهات وأصول الت

مستوى ثقافة المسلم ، ما تساعده على معرفة األحكام الشرعٌة ومكارم األخالق والقٌم اإلسالمٌة 

 .السمحة
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ئٌس مجلس المدٌنة البلدي ٌستقبل حجاج بٌت هللا لدى وصولهم المدٌنة ر

 المنورة

 

 م واس2116سبتمبر  11هـ الموافق 1431 ذوالحجة 15المدٌنة المنورة 

استقبل رئٌس المجلس البلدي ألمانة المدٌنة المنورة عٌسى السحٌمً أمس خالل زٌارته لمحطة 

استقبال الحجاج القادمٌن من مكة المكرمة إلى المدٌنة المنورة ، ضٌوف الرحمن زوار المسجد 

  .ـ بكل ٌسر وأمان واطمئنانه1431النبوي وتهنئتهم ألدائهم مناسك الحج لهذا العام 

ورفع السحٌمً الذي قدم هداٌا للحجاج عبارة عن نسخ من القرآن الكرٌم ، أصالة عن نفسه ونٌابة 

عن أعضاء المجلس الشكر لحكومة المملكة على رأسها خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن 

بمناسبة نجاح موسم حج  -حفظهم هللا  -العهد  عبدالعزٌز آل سعود وسمو ولً العهد وسمو ولً ولً

هذا العام ، بمتابعة حثٌثة من قٌادتنا الحكٌمة ورجاالت الدولة األوفٌاء مدنٌٌن وعسكرٌٌن ومواطنٌن 

  .إلظهار هذا الموسم بهذا التنظٌم الرائع والمشرف

ٌرضاه ، مثمنا جهود وسؤل السحٌمً هللا تعالى أن ٌحفظ هذا الوطن حكومة وقٌادة وشعبا لما ٌحبه و

وكالة وزارة الحج والعمرة بالمدٌنة المنورة بقٌادة الوكٌل محمد البٌجاوي ، فً تحقٌق أهداف 

وتوجٌهات حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن بتقدٌم كل ما من شؤنه خدمة حجاج بٌت هللا والتٌسٌر لهم 

  .والعمل على راحتهم

مجلس البلدي بالمدٌنة المنورة حسٌن بن سعد من جهته أوضح رئٌس العالقات العامة عضو ال

المحمدي أن هذه الزٌارة تؤتً فً إطار تكامل الجهود بٌن جمٌع مإسسات المجتمع لخدمة حجاج 

  .وزوار الحرمٌن الشرٌفٌن
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المشاركون فً ندوة الحج الكبرى ٌؤكدون دور المملكة فً نشر االعتدال 

 والعناٌة بشؤون الحرمٌن الشرٌفٌن

 

 م واس 2116سبتمبر  11هـ الموافق  1431ذو الحجة  15جدة 

أكد اصحاب السماحة والفضٌلة من العلماء والمفكرٌن المشاركٌن فً ندوة الحج الكبرى التً 

ذي الحجة الحالً فً مكة المكرمة بعنوان  5-3نظمتها وزارة الحج والعمرة خالل الفترة من 

ٌمات فً الحج وأثرها فً تحقٌق مقاصد الحج "الحج بٌن الماضً والحاضر .. التطورات والتنظ

عالم ومفكر من أنحاء العالم اإلسالمً ومن داخل المملكة فً 211الكبرى" بمشاركة قرابة الـ 

مختلف التخصصات العلمٌة والشرعٌة والفكرٌة ، الدور البارز الذي تقوم به المملكة بقٌادة خادم 

-آل سعود وسمو ولً العهد وسمو ولً ولً العهد الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز 

  .فً العناٌة بشإون الحرمٌن الشرٌفٌن وخدمة ضٌوف الرحمن -حفظهم هللا

وعبروا فً البٌان الختامً للندوة الذي صدر الٌوم عن شكرهم وتقدٌرهم للمملكة حكومة وشعباً 

انجاح موسم حج هذا العام على ما بذلته من تسهٌالت ومجهودات حثٌثة كان لها بالغ األثر فً 

منوهٌن بدور حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن فً تعزٌز التواصل والتالحم بٌن علماء العالم 

اإلسالمً خالل موسم الحج ، وتكرٌس خطاب االعتدال والوسطٌة ، امتداداً للدور اإلسالمً الكبٌر 

  .محاءالذي تقوم به المملكة العربٌة السعودٌة فً نشر قٌم اإلسالم الس

كما عبر المشاركون فً الندوة عن امتنانهم وعرفانهم الكبٌرٌن للدور الكبٌر الذي تقوم به حكومة 

خادم الحرمٌن الشرٌفٌن بقٌادة الملك سلمان بن عبدالعزٌز فً جمع علماء المسلمٌن على كلمة سواء 

  .ضٌوف الرحمن، منوهٌن بدور المملكة الكبٌر والمشرف فً اعمار الحرمٌن الشرٌفٌن وخدمة 

وأشاروا عبر البٌان الختامً للندوة للجهود الكبٌرة التً تتالت فً العهد السعودي منذ عهد الملك 

فً رعاٌة  -حفظه هللا-المإسس وحتى عهد خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز 

وجدوه بالمملكة  شإون الحرمٌن وخدمة ضٌوف الرحمن ، مقدرٌن حسن الوفادة والتنظٌم ، الذي

 .العربٌة السعودٌة خالل موسم الحج

وأبرزوا حجم التطورات الكبرى التً نفذتها المملكة العربٌة السعودٌة فً اعمار الحرمٌن الشرٌفٌن 

وخدمة ضٌوف الرحمن من الحجاج والمعتمرٌن والزوار وتبصٌر ضٌوف الرحمن فً كٌفٌة 

كومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن للحجاج والمعتمرٌن االستفادة من الخدمات الكبرى التً توفرها ح

ألداء نسكهم بكل ٌسر وسهولة واطمئنان ، داعٌن المولى عز وجل أن ٌحفظ على المملكة أمنها 

وأن ٌدٌم علٌها -حفظهم هللا-بقٌادة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن وسمو ولً العهد وسمو ولً ولً العهد 

  .نعمة األمن واالستقرار واالزدهار
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 شافة المدٌنة المنورة ٌواصلون خدماتهم خالل " مرحلة ما بعد الحج "ك

 
 م واس 2116سبتمبر  11هـ الموافق  1431ذو الحجة  15المدٌنة المنورة 

ٌواصل أفراد الكشافة المشاركٌن فً المعسكر الكشفً لخدمة ضٌوف الرحمن بالمدٌنة المنورة الذي 
نشاطهم فً خدمة الحجاج للفترة الموسمٌة الثانٌة لحج هذا تقٌمه جمعٌة الكشافة العربٌة السعودٌة 

هـ وذلك بمساندة العدٌد من الجهات العاملة فً خدمة الحجاج القادمٌن برا من مكة 1431العام 
المكرمة قبٌل مغادرتهم عبر مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً ، حٌث تشهد المنطقة كثافة 

  .لفةفً حركة الحجاج من جنسٌات مخت
وأوضح مدٌر عام التعلٌم بمنطقة المدٌنة المنورة المشرف العام على المعسكر الكشفً لخدمة 
الحجاج بالمنطقة ناصر بن عبدهللا العبدالكرٌم خالل مشاركته ومساعدٌه مع أبنائه الكشافة فً 

رٌق الهجرة استقبال الحجاج القادمٌن للمدٌنة المنورة بخٌمة الضٌافة الواقعة بوادي الفرع على ط
( كم للقادم للمدٌنة المنورة ، أن خٌمة الضٌافة تتضمن الترحٌب بالحجاج وتقدٌم  151على بعد ) 

الوجبات المعلبة والماء والورد وتمور المدٌنة لهم ، حٌث تسهم مهام وواجبات الجوالة والكشافة فً 
بهم الخبرات التربوٌة فً تقدٌم الخدمات المناسبة لضٌوف الرحمن بالتعاون مع بعض الجهات وإكسا

حب مساعدة وخدمة اآلخرٌن وتقدٌم العون لهم وإبراز دور جمعٌة الكشافة العربٌة السعودٌة 
والقطاعات التعلٌمٌة المشاركة معها من كشافة التعلٌم والجامعات والكلٌة التقنٌة تجاه المجتمع 

  .نة المنورةواإلسهام فً القٌام بواجباتهم تجاه ضٌوف الرحمن من زوار المدٌ
بدوره بٌن قائد المعسكر الكشفً بالمدٌنة المنورة الدكتور محمد الجهنً، أن العمل بالمعسكر 

الكشفً لخدمة الحجاج ٌتواصل بمتابعة مدٌر عام التعلٌم مشرف عام المعسكر الكشفً بالمنطقة 
الٌومٌة لتقدٌم  بمشاركة القادة الكشفٌٌن والجوالة والكشافة الذٌن ٌنتشرون خالل فترات العمل

خدماتهم فً المواقع المخصصة لهم فً المنطقة المركزٌة المحٌطة بالمسجد النبوي والمراكز 
الصحٌة ومراكز اإلرشاد إذ ٌواصل الجوالة والكشافة خدماتهم للحجاج من زوار المسجد النبوي 

  .لمرحلة ما بعد الحج التً تستمر حتى نهاٌة الشهر الجاري
ت العمل الٌومٌة للكشافٌن المشاركٌن فً المعسكر هً خمس ساعات ٌنتشر وأفاد أن عدد ساعا

خاللها الكشافة لتقدٌم خدماتهم فً المواقع المٌدانٌة التً تم تخصٌصها ألداء مهامهم على الوجه 
المطلوب فً كل من المنطقة المركزٌة المحٌطة بالمسجد النبوي الشرٌف وفً مسجد قباء والقبلتٌن 

شفٌات المراكز الصحٌة ومراكز استقبال الحجاج بخٌمة الضٌافة بوادي الفرع وغٌرها والمست
وكذلك عند مغادرتهم جوا عبر مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً وغٌرها من المواقع التً 

( فترات للعمل تشمل التجمع وتمام الفرق وتحٌة العلم واالنطالق لمباشرة 3تقتضٌها الخدمة ضمن )
  .ة والعودة بعد الخدمة وتسلٌم التقارٌر اإلحصائٌة ثم االنصرافأعمال الخدم
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 ألف حاج يصلون إلى المدينت المنورة 63أكثر مه 

 م واس 2116سبتمبر  17هـ الموافق  1437ذو الحجة  15المدٌنة المنورة  

وصل ٌوم أمس  ٌتواصل قدوم الزوار إلى المدٌنة المنورة بعد أن من هللا علٌهم بأداء مناسك الحج إذ

  .حافلة 1217حاجاً عبر مركز الهجرة تقلهم  31ر241حاجاً منهم  36ر221الجمعة 

وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالمدٌنة المنورة المشرف على قطاع مركزي 

الً استقبال الهجرة والبر ومغادرة الحجاج الفرادى الدلٌل فارس بن ٌوسف حبٌب صبغة هللا، أن اجم

حاجاً ، حٌث تضاعف عدد  41ر145عدد الحجاج الواصلٌن إلى المدٌنة المنورة حتى ٌوم أمس بلغ 

حاجا كانوا متواجدٌن ٌوم  3334الحجاج المتواجدٌن بالمدٌنة المنورة عشرة أضعاف مقارنة بـ 

  .الخمٌس

ى االرتقاء وبٌن أن أن قطاع مركزي استقبال الهجرة والبر ومغادرة الحجاج الفرادى ٌهدف إل

بالخدمات المقدمة للحجاج الكرام فً منافذ الدخول والمغادرة من وإلى المدٌنة المنورة قبل أداء 

( فتقع علٌه 3فرٌضة الحج وبعدها ، أما برنامج عمل مركز استقبال وتفوٌج الحجاج بالهجرة بكٌلو )

لملك عبدالعزٌز الدولً ومٌناء مسؤولٌة استقبال الحجاج الكرام القادمٌن للمدٌنة المنورة عبر مطار ا

جدة أو القادمٌن من مكة المكرمة والترحٌب بهم وإنهاء جمٌع إجراءات استقبالهم وتفوٌجهم 

 .وتوجٌههم حسب المسارات المخصصة ومشاركة الجهات ذات العالقة فً خدمة ضٌوف الرحمن

اج الفرادى باستقبال فً حٌن ٌقوم برنامج عمل مركز استقبال حجاج البر والتفوٌج وتودٌع الحج

الحجاج الكرام القادمٌن برا من بالدهم إلى المدٌنة المنورة عبر جمٌع المنافذ البرٌة وتفوٌجهم إلى 

وحداتهم السكنٌة الخاصة بهم وكذلك إنهاء إجراءات تودٌعهم وتوجههم إلى مكة المكرمة )موسم ما 

الحجاج الفرادى المغادرٌن من المدٌنة قبل الحج( وإلى بالدهم موسم ما بعد الحج ، وكذلك مغادرة 

  .المنورة إلى مكة المكرمة لموسم ما قبل الحج وإلى جدة لموسم ما بعد الحج

  //انتهى //
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 ألف حاج يصلون إلى المدينت المنورة 63أكثر مه 

 

 

 واس -انًذَُت انًُىسة 

هللا عهُهى بأداء يُاصك انحج إر وصم َىو أيش َتىاصم قذوو انزواس إنً انًذَُت انًُىسة بعذ أٌ يٍ 

 . حافهت 3631حاجاً عبش يشكز انهجشة تقههى  032603حاجاً يُهى  022663انجًعت 

وأوضح فاسس صبغت هللا عضى يجهش إداسة انًؤصضت األههُت نألدالء بانًذَُت انًُىسة انًششف عهً 

انفشادي انذنُم ، أٌ اجًانٍ عذد انحجاج قطاع يشكزٌ اصتقبال انهجشة وانبش ويغادسة انحجاج 

حاجاً ، حُث تضاعف عذد انحجاج  032304انىاصهٍُ إنً انًذَُت انًُىسة حتً َىو أيش بهغ 

 .حاجا كاَىا يتىاجذٍَ َىو انخًُش 0300انًتىاجذٍَ بانًذَُت انًُىسة عششة أضعاف يقاسَت بـ 

انحجاج انفشادي َهذف إنً االستقاء وبٍُ أٌ أٌ قطاع يشكزٌ اصتقبال انهجشة وانبش ويغادسة 

بانخذياث انًقذيت نهحجاج انكشاو فٍ يُافز انذخىل وانًغادسة يٍ وإنً انًذَُت انًُىسة قبم أداء 

( فتقع عهُه 3فشَضت انحج وبعذها ، أيا بشَايج عًم يشكز اصتقبال وتفىَج انحجاج بانهجشة بكُهى )

َُت انًُىسة عبش يطاس انًهك عبذانعزَز انذونٍ ويُُاء يضؤونُت اصتقبال انحجاج انكشاو انقاديٍُ نهًذ

جذة أو انقاديٍُ يٍ يكت انًكشيت وانتشحُب بهى وإَهاء جًُع إجشاءاث اصتقبانهى وتفىَجهى 

 .وتىجُههى حضب انًضاساث انًخصصت ويشاسكت انجهاث راث انعالقت فٍ خذيت ضُىف انشحًٍ

ش وانتفىَج وتىدَع انحجاج انفشادي باصتقبال فٍ حٍُ َقىو بشَايج عًم يشكز اصتقبال حجاج انب

انحجاج انكشاو انقاديٍُ بشا يٍ بالدهى إنً انًذَُت انًُىسة عبش جًُع انًُافز انبشَت وتفىَجهى إنً 

وحذاتهى انضكُُت انخاصت بهى وكزنك إَهاء إجشاءاث تىدَعهى وتىجههى إنً يكت انًكشيت )يىصى يا 

ذ انحج ، وكزنك يغادسة انحجاج انفشادي انًغادسٍَ يٍ انًذَُت قبم انحج( وإنً بالدهى يىصى يا بع

 . انًُىسة إنً يكت انًكشيت نًىصى يا قبم انحج وإنً جذة نًىصى يا بعذ انحج
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 حافلت 2121ألفاً عبر مركز الهجرة تقلهم  30

 ألف حاج يصلون إلى المدينت المنّورة 63أكثر مه 

 

ٍّ هللا عهُهى بأداء يُاصك انحج؛ إر وصم أيش  َتىاصم قذوو انزّواس إنً انًذَُت انًُّىسة بعذ أٌ ي

 .حافهت 3631حاجاً عبش يشكز انهجشة تقههى  03س603حاجاً يُهى  02س663انجًعت 

وأوضح عضى يجهش إداسة انًؤصضت األههُت نألدالء بانًذَُت انًُّىسة انًششف عهً قطاع يشكزٌ  

نفشادي انذنُم فاسس بٍ َىصف حبُب صبغت هللا، أٌ إجًانٍ اصتقبال انهجشة وانبش ويغادسة انحجاج ا

حاجاً، حُث تضاعف عذد  03س304عذد انحجاج انىاصهٍُ إنً انًذَُت انًُّىسة حتً أيش بهغ 

حاجاً كاَىا يىجىدٍَ َىو  0300انحجاج انًىجىدٍَ بانًذَُت انًُّىسة عششة أضعاف يقاسَت بـ 

 .انخًُش

ٍّ أٌ قطاع يشكزٌ اصتقبال ا  نهجشة وانبش ويغادسة انحجاج انفشادي َهذف إنً االستقاء بانخذياث وب

انًقذيت نهحجاج انكشاو فٍ يُافز انذخىل وانًغادسة يٍ وإنً انًذَُت انًُّىسة قبم أداء فشَضت انحج 

( فتقع عهُه يضؤونُت 3وبعذها، أيا بشَايج عًم يشكز اصتقبال وتفىَج انحجاج بانهجشة بكُهى )

انكشاو انقاديٍُ نهًذَُت انًُّىسة عبش يطاس انًهك عبذانعزَز انذونٍ ويُُاء جذة أو اصتقبال انحجاج 

انقاديٍُ يٍ يكت انًكّشيت وانتشحُب بهى وإَهاء جًُع إجشاءاث اصتقبانهى وتفىَجهى وتىجُههى حضب 

 .انًضاساث انًخّصصت ويشاسكت انجهاث راث انعالقت فٍ خذيت ضُىف انشحًٍ

ًم يشكز اصتقبال حجاج انبش وانتفىَج وتىدَع انحجاج انفشادي باصتقبال فٍ حٍُ َقىو بشَايج ع 

انحجاج انكشاو انقاديٍُ بشاً يٍ بالدهى إنً انًذَُت انًُّىسة عبش جًُع انًُافز انبشَت وتفىَجهى إنً 

وحذاتهى انضكُُت انخاّصت بهى، وكزنك إَهاء إجشاءاث تىدَعهى وتىجههى إنً يكت انًكّشيت )يىصى يا 

انحج( وإنً بالدهى يىصى يا بعذ انحج، وكزنك يغادسة انحجاج انفشادي انًغادسٍَ يٍ انًذَُت  قبم

 .انًُّىسة إنً يكت انًكّشيت نًىصى يا قبم انحج وإنً جذة نًىصى يا بعذ انحج
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 ألف حاج ٌصلون إلى المدٌنة المنورة بعد أداء مناسك الحج 36 
 

 حجاج ٌنتظرون الصالة بالمسجد النبوي

 المنورة المدٌنة ـ واس

ٌتواصل قدوم الزوار إلى المدٌنة المنورة بعد أن من هللا علٌهم بأداء مناسك الحج إذ وصل أول 
 .حافلة 1217حاجا عبر مركز الهجرة تقلهم  312241حاجا منهم  362221أمس الجمعة 

وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لالدالء بالمدٌنة المنورة المشرف على قطاع 
مركزي استقبال الهجرة والبر ومغادرة الحجاج الفرادى الدلٌل فارس صبغة هللا، أن اجمالً عدد 

حاجا، حٌث تضاعف عدد  412145الحجاج الواصلٌن إلى المدٌنة المنورة حتى ٌوم أمس بلغ 
حاجا كانوا متواجدٌن ٌوم  3334اجدٌن بالمدٌنة المنورة عشرة أضعاف مقارنة بـ الحجاج المتو

 .الخمٌس

وبٌن أن قطاع مركزي استقبال الهجرة والبر ومغادرة الحجاج الفرادى ٌهدف إلى االرتقاء 
بالخدمات المقدمة للحجاج الكرام فً منافذ الدخول والمغادرة من وإلى المدٌنة المنورة قبل أداء 

( فتقع 3ة الحج وبعدها، أما برنامج عمل مركز استقبال وتفوٌج الحجاج بالهجرة بكٌلو )فرٌض
علٌه مسؤولٌة استقبال الحجاج الكرام القادمٌن للمدٌنة المنورة عبر مطار الملك عبدالعزٌز 

الدولً ومٌناء جدة أو القادمٌن من مكة المكرمة والترحٌب بهم وإنهاء جمٌع إجراءات 
وٌجهم وتوجٌههم حسب المسارات المخصصة ومشاركة الجهات ذات العالقة فً استقبالهم وتف

 .خدمة ضٌوف الرحمن

فً حٌن ٌقوم برنامج عمل مركز استقبال حجاج البر والتفوٌج وتودٌع الحجاج الفرادى 
باستقبال الحجاج الكرام القادمٌن برا من بالدهم إلى المدٌنة المنورة عبر جمٌع المنافذ البرٌة 

جهم إلى وحداتهم السكنٌة الخاصة بهم وكذلك إنهاء إجراءات تودٌعهم وتوجههم إلى مكة وتفوٌ
المكرمة )موسم ما قبل الحج( وإلى بالدهم موسم ما بعد الحج، وكذلك مغادرة الحجاج الفرادى 

المغادرٌن من المدٌنة المنورة إلى مكة المكرمة لموسم ما قبل الحج وإلى جدة لموسم ما بعد 
 .الحج
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ألف حاج يَِصلون إلى المدينت المنورة 04أكثر مه   

                

 

 .بعدما أدوا مناسك الحجٌتواصل قدوم الحجاج إلى المدٌنة المنورة 

 1217عبر مركز الهجرة على متن  241ألفاً و 31حاجاً إلى المدٌنة، الجمعة؛ بٌنهم  221ألفاً و 36ووصل 

 .حافلة

َر بـ 11بزٌادة  145ألفاً و 41وبذلك؛ ٌرتفع عدد الواصلٌن إلى  آالف  3أضعاف عن عددهم الخمٌس الذي ُقدِّ

ء فً المدٌنة، فارس حبٌب صبغة هللا ، بحسب عضو مجلس إدارة المؤسسة334و  .األهلٌة لألدالا

 .وٌشرف صبغة هللا على قطاع مركزي استقبال الهجرة والبر ومغادرة الحجاج الفرادى

مة إلى الحجاج فً منافذ الدخول  وأشار، فً تصرٌحاٍت له أمس، إلى استهداف القطاع االرتقاء بالخدمات المقدا

 .فرٌضة الحج وبعدها والمغادرة بالمدٌنة قبل أداء

ووفقاً له؛ ٌتولاى برنامج عمل مركز استقبال وتفوٌج الحجاج فً الهجرة مسؤولٌة استقبال القادمٌن إلى 

 .المدٌنة عبر مطار الملك عبدالعزٌز الدولً ومٌناء جدة، أو القادمٌن من مكة المكرمة

ٌع الحجاج الفرادى مسؤولٌة استقبال فٌما ٌتولاى برنامج عمل مركز استقبال حجاج البر والتفوٌج وتود

الحجاج القادمٌن من بالدهم إلى المدٌنة عبر جمٌع المنافذ البرٌة وتفوٌجهم إلى وحداتهم السكنٌة وإنهاء 

إجراءات توجههم إلى مكة فً مرحلة، قبل أداء المناسك، ثم إلى بالدهم فً مرحلة ما بعد أدائها، كما ٌتولى 

 .لحجاج الفرادى من المدٌنة إلى مكة قبل المناسك، ثم إلى جدة بعدهاالبرنامج مسؤولٌة مغادرة ا
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 ةحاجا ٌصلون إلى المدٌنة المنور 3941

 

  1437ذو الحجة  14الجمعة  المدنية المنورة -مكة 
حاجا بعد أن من اهلل عليهم بأداء مناسك احلج، وفق  1493وصل إىل املدينة املنورة أمس األول 

إحصائية املؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة.وأوضحت اإلحصائية أن حركة القدوم اليومية عرب مطار 
 9941وعرب مركز اهلجرة حاجا،  836األمري حممد بن عبدالعزيز الدويل باملدينة املنورة للحجاج بلغت 

 .حاجا 3111حاجا، بينما بلغ عدد القادمني عرب مركز الرب 
 

حاجا، مشرية إىل أن أكثر  1419بلغ  3911وأبانت أن عدد املتبقني يف املدينة املنورة هلذا العام 
 .3134جنسية موجودة يف املدينة املنورة هي املصرية البالغ عدد حجاجها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

http://makkahnewspaper.com/author/3720/1/%D9%85%D9%83%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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 ألف حاج إلى المدٌنة المنورة 31حافلة تنقل  1217

 
 «اسو»ألف حاج المدينة المنورة.  63وصل أمس األول نحو 

 من المدينة المنورة« االقتصادية»

 36ٌستمر توافد الحجاج إلى المدٌنة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج؛ إذ وصل ٌوم أمس األول، نحو 
 .حافلة 1217ألف حاج عبر مركز الهجرة تقلهم  31ألف حاج منهم 

دٌنة المنورة المشرف وأوضح الدلٌل فارس صبغة هللا عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء بالم
على قطاع مركزي استقبال الهجرة والبر ومغادرة الحجاج الفرادى، أن إجمالً عدد الحجاج الواصلٌن 

حاجاً، حٌث تضاعف عدد الحجاج الموجودٌن  41145إلى المدٌنة المنورة حتى ٌوم أمس األول بلغ 
ن ٌوم الخمٌس الماضً. وبٌن أن حاجا كانوا موجودٌ 3334بالمدٌنة المنورة عشرة أضعاف مقارنة بـ 

قطاع مركزي استقبال الهجرة والبر ومغادرة الحجاج الفرادى ٌهدف إلى االرتقاء بالخدمات المقدمة 
للحجاج الكرام فً منافذ الدخول والمغادرة من وإلى المدٌنة المنورة قبل أداء فرٌضة الحج وبعدها، أما 

( فتقع علٌه مسؤولٌة استقبال الحجاج 3هجرة بكٌلو )برنامج عمل مركز استقبال وتفوٌج الحجاج بال
الكرام القادمٌن للمدٌنة المنورة عبر مطار الملك عبدالعزٌز الدولً ومٌناء جدة أو القادمٌن من مكة 
المكرمة والترحٌب بهم وإنهاء جمٌع إجراءات استقبالهم وتفوٌجهم وتوجٌههم حسب المسارات 

قة فً خدمة ضٌوف الرحمن. وذكر أن برنامج عمل مركز المخصصة ومشاركة الجهات ذات العال
استقبال حجاج البر والتفوٌج وتودٌع الحجاج الفرادى ٌقوم باستقبال الحجاج الكرام القادمٌن برا من 
بالدهم إلى المدٌنة المنورة عبر جمٌع المنافذ البرٌة وتفوٌجهم إلى وحداتهم السكنٌة الخاصة بهم وكذلك 

عهم وتوجههم إلى مكة المكرمة )موسم ما قبل الحج( وإلى بالدهم موسم ما بعد إنهاء إجراءات تودٌ
الحج، وكذلك مغادرة الحجاج الفرادى المغادرٌن من المدٌنة المنورة إلى مكة المكرمة لموسم ما قبل 

  .الحج وإلى جدة لموسم ما بعد الحج

 

 


