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 حاجاً إلى المدٌنة المنورة 633346وصول 

 سم وا 2316سبتمبر  31هـ الموافق  7143ذو القعدة  29المدٌنة المنورة 

حاجاً قدموا عبر  633346بلغ إجمالً الحجاج الذٌن وصلوا إلى المدٌنة المنورة حتى ٌوم أمس 

محطة استقبال حجاج البر بطرٌق الهجرة, ومٌناء ٌنبع اإلسالمً, ومطار األمٌر محمد بن 

 .عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة

حاجا قدموا عبر رحالت  12331حاجاً من بٌنهم  16796رة ٌوم أمس واستقبلت المدٌنة المنو

حاج قدموا براً, وفقاً إلحصائٌة المؤسسة األهلٌة  4751الطٌران الجوٌة ٌوم أمس, إضافة إلى 

 .لألدالء بالمدٌنة المنورة

 حاجاً, لٌصل العدد اإلجمالً للحجاج الذٌن 21539كما سّجلت حركة المغادرة لٌوم أمس, تفوٌج 

حاجاً من  459351غادروا المدٌنة المنورة إلى مكة المكرمة منذ بداء موسم الحج الجاري 

 .مختلف الجنسٌات

حاجاً, فٌما  173932وبٌنت اإلحصائٌة أن عدد الحجاج الموجودٌن بالمدٌنة المنورة أمس, بلغ 

 .حاجاً 29123ٌشّكل الحجاج من الباكستانٌٌن األكثر تواجداً بواقع 

  //انتهى //
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 حاًجا إلى المملكة 922,292وصول 

     

 سم وا 2316سبتمبر  31هـ الموافق  1437ذو القعدة  29الرٌاض 

/  11/  21ن من الخارج منذ بدء القدوم حتى نهاٌة ٌوم أمس األربعاء بلغ عدد الحجاج القادمٌ

 .حاًجا, وذلك وفق اإلحصائٌة التً أصدرتها المدٌرٌة العامة للجوازات 922,292هـ, 1437

 177,134وأوضحت المدٌرٌة العامة للجوازات, أن عدد الحجاج القادمٌن عن طرٌق الجو بلغ 

اجاً , فٌما بلغ عدد الحجاج القادمٌن عن طرٌق البحر ح 34,456حاجاً , وعن طرٌق البر 

 .حاجاً  13,732
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الجهات األمنٌة والخدمٌة بالمدٌنة المنورة تكّثف خدماتها لتفوٌج ضٌوف 
 الرحمن إلى المشاعر المقدسة

    
 

 سم وا 2116سبتمبر  11هـ الموافق  1431ذو القعدة  23لمدٌنة المنورة ا

بإشراف ومتابعة متواصلة من صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر 

منطقة المدٌنة المنورة رئٌس لجنة الحج والعمرة والزٌارة بالمنطقة,كّثفت مختلف الجهات األمنٌة 

المنورة خدماتها اإلشرافٌة والمٌدانٌة لخدمة حجاج بٌت هللا الحرام بمدٌنة والخدمٌة بالمدٌنة 

 .المصطفى صلى هللا علٌه وسلم بما ٌتوافق مع الخطط التشغٌلٌة لموسم ما قبل الحج

حاجاً إلى مكة  453,351ونجحت الجهات المعنٌة بخدمات الحجاج بالمدٌنة المنورة فً تفوٌج 

حٌث بلغ إجمالً ضٌوف الرحمن الذٌن وصلوا للمدٌنة المنورة خالل المكرمة حتى أمس األربعاء, 

حاجاً قدموا للصالة فً المسجد النبوي, والتشرف  631,346الفترة الماضٌة من موسم الحج 

بالسالم على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وعلى صاحبٌه رضوان هللا علٌهما, قبل التوجه إلى 

الحج, كما تستمر حركة وصول ضٌوف الرحمن للمدٌنة المنورة إذ المشاعر المقدسة ألداء فرٌضة 

بلغ إجمالً رحالت الحج الدولٌة ورحالت الطٌران الدولً المجدولة التً وصلت لمطار األمٌر 

رحلة طٌران جوٌة تقّل حجاجاً من مختلف  1223محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة 

حاجاً, فٌما نّفذت خالل موسم ما قبل الحج  111,332لمنورة نحو البلدان, فً حٌن تبقى بالمدٌنة ا

فندقاً وداراً سكنٌاً بالتنسٌق والمتابعة بٌن  523عملٌة تصدٌق لعقود إسكان الحجاج فً  11,123

فرع وزارة الحج والعمرة, ولجنة الحج والعمرة والزٌارة بإمارة منطقة المدٌنة المنورة, والمإسسة 

 .الجهات المعنٌةاألهلٌة لألدالء و

وشرعت الجهات الخدمٌة واألمنٌة والتطوعٌة مبكراً بتقدٌم خدماتها المتعلقة باستقبال ضٌوف 

المدٌنة المنورة( ومحطة استقبال  -الرحمن القادمٌن براً عبر منفذ طرٌق الهجرة السرٌع ) جدة 

جانب األعداد الغفٌرة من  حجاج البر, باإلضافة إلى الحجاج القادمٌن عبر مٌناء ٌنبع التجاري, إلى

الحجاج الذٌن قدموا جواً لمطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة, وترتٌب أمور 

استقبالهم, وتفوٌجهم إلى مساكنهم فً حافالت مخصصة, وتؤمٌن ما ٌحتاجونه من خدمات صحٌة 

 .يوخدمٌة وأمنٌة إلى جانب تنظٌم وصول المصلٌن فً المسجد النبو

وتنّفذ القطاعات واألجهزة المعنٌة بخدمة ضٌوف الرحمن بشكل منتظم, عملٌات تفوٌج الحجاج 

وانتقالهم براً عبر الحافالت إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة بمتابعة وتنسٌق بٌن لجنة الحج 

ٌضمن سالمة  والعمرة والزٌارة بالمدٌنة المنورة, وجمٌع الجهات األمنٌة والخدمٌة ذات العالقة بما
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للعمل بٌن العاملٌن فً مختلف وأمن الحجاج, لتقدٌم الخدمات التً ٌحتاجها الحجاج بتضافر الجهود 

القطاعات لتوفٌر أرقى الخدمات وتقدٌمها بالصورة التً تتوافق مع تطلعات الحكومة الرشٌدة, 

وبإشراف مباشر  -هللا حفظه  -بقٌادة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود 

من صاحب السمو الملكً األمٌر محمد بن ناٌف بن عبدالعزٌز ولً العهد نائب رئٌس مجلس 

الوزراء وزٌر الداخلٌة رئٌس لجنة الحج العلٌا, وبذل جمٌع الجهود واإلمكانات وتجنٌد الطاقات 

أداء الفرٌضة براحة  من -بمشٌئة هللا  -البشرٌة واآللٌة فً سبٌل خدمة ضٌوف الرحمن وتمكٌنهم 

 .وأمان واطمئنان

وتعمل وكالة الرئاسة العامة لشإون المسجد النبوي الشرٌف على خدمة ضٌوف الرحمن خالل 

الفترة الماضٌة من موسم ما قبل الحج, حٌث رّكزت أعمالها على العناٌة بالمصلٌن والزوار وتلبٌة 

المصلٌن عبر أبواب الحرم وإلى  احتٌاجاتهم بالمسجد النبوي, وتنظٌم حركة دخول وخروج

الروضة الشرٌفة, وتوفٌر عربات لذوي االحتٌاجات الخاصة وكراسً خاصة للمحتاجٌن لها, 

واستدعاء اإلسعاف فً الحاالت الطارئة, وحفظ المفقودات وإرشاد التائهٌن, باإلضافة إلى تكثٌف 

بوي بالحكمة والموعظة الحسنة, خدمات التوجٌه واإلرشاد الدٌنً للزوار والمصلٌن فً المسجد الن

وتٌسٌر وتسهٌل السالم على الرسول صلى هللا علٌه وسلم وصاحبٌه رضً هللا عنهما وزٌادة 

الدروس العلمٌة التً تعنى بالعقٌدة اإلسالمٌة وأحكام الحج والعمرة, إلى جانب االهتمام بؤعمال 

للقٌام بجمٌع األعمال على الوجه  الصٌانة والنظافة والتشغٌل ومضاعفة القوى العاملة واآللٌات

األكمل وتهٌئة ساحات المسجد واألسطح بوضع المفارش وفتح المظالت خالل فترة النهار, وتوفٌر 

كمٌات كافٌة من ماء زمزم المبّرد للمصلٌن بجمٌع جوانب المسجد بخالف الثالجات الثابتة المنتشرة 

 .فً ساحة المسجد النبوي الشرٌف

عامة لشإون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشرٌف, برنامجاً توعوٌؤً لتثقٌف وأطلقت الرئاسة ال

الحجاج وتوعٌتهم وإرشادهم عبر رسائل نصٌة لهواتفهم بمختلف اللغات وذلك ضمن حملة "خدمة 

 .الحاج والزائر وسام شرف

ة ومتعددة منها وتتضمن الحملة التً تنّفذ للعام الرابع على التوالً إرسال رسائل عبر وسائل متنوع

المطبوعة واإللكترونٌة على مواقع التواصل االجتماعً, وكذلك الرسائل النصٌة على الهاتف 

الجوال بهدف تقدٌم النصٌحة والتوعٌة التً تساعد الحجاج على أدائهم مناسكهم وعباداتهم وفق 

 .المنهج الصحٌح

من المهام من خالل كوادر تعمل فً  كما تقّدم وكالة الرئاسة العامة لشإون المسجد النبوي العدٌد

اللجان العلمٌة والشرعٌة والفنٌة والخدمٌة, تتعلق بتنظٌم استقبال الحجاج, وتقدٌم الخدمات المٌدانٌة 

واإلرشادٌة لهم خالل الفترة الماضٌة من موسم الحج, بهدف تحقٌق كل التسهٌالت لزائري مسجد 

الخدمات واإلرشادات التً تساعدهم على تحقٌق  رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من خالل تقدٌم

العبادة بكل راحة وطمؤنٌنة, ضمن الجهود التً تبذلها الحكومة الرشٌدة لخدمة ضٌوف الرحمن 

والعناٌة بقاصدي الحرمٌن الشرٌفٌن وبذل كافة اإلمكانات والجهود لخدمتهم, ومواصلة تطوٌر 

 .خدمات األداء واالرتقاء بما ٌقدم فً المسجد النبوي من

وٌشّكل العمل األمنً محوراً مهماً فً موسم الحج لتنظٌم حركة وصول الحجاج وتفوٌجهم إلى 

مساكنهم أو إلى المشاعر المقدسة من خالل تنسٌق أمنً بٌن مختلف الجهات األمنٌة والمرورٌة ذات 

قة المدٌنة االختصاص, ودعمها بالكوادر واآللٌات الحدٌثة, حٌث تهدف الخطة األمنٌة لشرطة منط
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, والحد من االختناقات المرورٌة التً المنورة إلى تٌسٌر الحركة وتنظٌم السٌر خالل موسم الحج

ٌمكن حدوثها فً بعض المواقع التً تشهد كثافة فً أعداد الحجاج والمواطنٌن والزوار وتكثٌف 

 .لى مدار الساعةعدد الدورٌات الراكبة والراجلة لمتابعة األوضاع وتلبٌة أي احتٌاجات أمنٌة ع

وتعمل قوة أمن المسجد النبوي الشرٌف على متابعة الحالة األمنٌة للمصلٌن داخل المسجد وساحاته, 

والتعاون والتنسٌق مع وكالة الرئاسة العامة لشإون المسجد النبوي فً تنظٌم عملٌة دخول وخروج 

نٌة من خالل انتشار ضباط ضٌوف الرحمن من وإلى المسجد النبوي الشرٌف, ومراقبة الحالة األم

وأفراد القوة ومن خالل العدٌد من الكامٌرات داخل المسجد عالوة على توجٌه وإرشاد الحجاج 

والمحافظة على األطفال التائهٌن وتسلٌهم لذوٌهم, وكذلك الحال فً إدارة مرور المدٌنة المنورة 

ها الموسمٌة لحج هذا العام التً ضاعفت بدورها طاقاتها البشرٌة واآللٌة من خالل تنفٌذ خطت

بالتواجد الدائم فً مناطق الحجاج خاصة المنطقة المركزٌة لتنظٌم حركة السٌر بها مع تنظٌم 

للحافالت لتنزٌل الحجاج من وإلى المسجد النبوي حسب الخطة الموضوعة لمثل هذه األٌام فً 

 .موسم الحج

خطتها لموسم الحج عبر مرحلتٌن, تستمر وتنّفذ مدٌرٌة الدفاع المدنً بمنطقة المدٌنة المنورة 

األولى حتى اكتمال تفوٌج الحجاج من المدٌنة المنورة إلى مكة المكرمة, فٌما تبدأ بتنفٌذ المرحلة 

 .من شهر محرم المقبل 15الثانٌة من الخطة بعد انتهاء المناسك وحتى الـ 

عقٌد خالد بن مبارك الجهنً, أن وأوضح المتحدث الرسمً للدفاع المدنً بمنطقة المدٌنة المنورة ال

الخطة تشمل محور الجوانب الوقائٌة من خالل تفقد جمٌع منشآت إسكان الحجاج بالمدٌنة المنورة, 

ألف حاج, كما تم  241منشؤة تبلغ طاقتها االستٌعابٌة  631حٌث تم إجراء الكشف الوقائً على 

خدماتها للحجاج, فٌما ٌهدف محور تسٌٌر فرق اإلشراف الوقائً على جمٌع المنشآت التً تقدم 

فرٌقاً  11العملٌات لمتابعة االستعداد الكامل لمواجهة حاالت الطوارئ, مشٌراً إلى أنه تم استخدام 

موسمٌاً لتغطٌة جمٌع طرق وصول الحجاج للمدٌنة المنورة بخدمات الدفاع المدنً, وتشكٌل قوة 

, باإلضافة إلى أعمال الحماٌة المدنٌة فً تنفٌذ للتدخل فً الحاالت الطارئة بالمسجد النبوي الشرٌف

خطط اإلخالء واإلٌواء, واستقبال المتطوعٌن, وتنفٌذ برامج التوعٌة الوقائٌة بالتنسٌق مع وزارة 

الحج والرئاسة العامة لشإون المسجد الحرام والمسجد النبوي, وفق عدد من الرسائل التوعوٌة عبر 

د النبوي, وتوزٌع اإلصدارات التوعوٌة على الحجاج وتثقٌفهم اللوحات اإلرشادٌة فً محٌط المسج

 .بإجراءات السالمة الوقائٌة

وٌشّكل مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة محطة وصول العدد األكبر من 

ضٌوف الرحمن إلى المدٌنة المنورة حٌث ٌستقبل رحالت على مدار الساعة من مختلف دول العالم 

 .وال موسم الحج, كما ٌشهد كثافة فً عدد الرحالت المغادرة بعد انتهاء مناسك الحجط

وتحشد جوازات مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة كوادرها وأعمالها لخدمة 

ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام القادمٌن من مختلف الدول ألداء مناسك الحج هذا العام, 

نقطة )كاونتر ( فً أربع صاالت مخصصة الستقبال ضٌوف الرحمن لخدمة  31تم تخصٌص حٌث 

الحجاج وإنهاء إجراءات وصولهم عبر أجهزة حاسب آلً مرتبطة بمركز المعلومات الوطنً, 

ومزّودة بجهاز بصمة ٌتم من خاللها أخذ الخصائص الحٌوٌة لكل حاج قادم وكامٌرات لحفظ صورة 

 .اته بالنظامالحاج وإدراج معلوم

وتبدأ إجراءات موظف الجوازات بمطار المدٌنة المنورة بمجرد وصول بٌانات الرحلة حٌث ٌقوم 
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ج الرحلة بحٌث ٌتم توجٌه الحجاج بتحدٌد جنسٌة الرحلة وتسجٌل بٌاناتها ومن ثّم ٌتم استقبال حجا

تؤكد من صحتها إلى الكاونترات فً صالة القدوم لٌتم تسجٌل معلومات الحاج فً النظام, وال

 .ومعلومات التؤشٌرة, وأخذ الخصائص الحٌوٌة للحاج وحفظها بالنظام

مٌدانٌاً, تقّدم الفرق التابعة ألمانة منطقة المدٌنة المنورة أعماالً عدٌدة للحفاظ على الصحة البٌئٌة فً 

قع الدٌنٌة األماكن العامة ال سٌما لتً ٌرتادها الحجاج والزائرٌن فً المنطقة المركزٌة والموا

والتارٌخٌة, حٌث تواصل تنفٌذ أعمال النظافة ونقل النفاٌات, وتكثٌف أعمال اإلصحاح البٌئً 

ومراقبة األسواق والمحالت والمراكز التجارٌة والمطاعم للتؤكد من توفر الشروط الصحٌة بها 

 .والتؤكد من صالحٌة المواد المعروضة

جولة مٌدانٌة على  5211نطقة خالل األٌام الماضٌة, ونفّذت الفرق الرقابٌة التابعة ألمانة الم

المنشآت الغذائٌة من مطابخ إعاشة ومطاعم ومخابز, وكذلك األسواق المركزٌة وأكشاك األغذٌة, 

 11ومحالت تقدٌم الوجبات الغذائٌة السرٌعة, ومحالت بٌع اللحوم والدواجن, أغلقت على إثرها 

 243منشؤة أخرى, كما تم استبعاد  223خالفات ضد منشؤة, وقٌدت م 2353منشآت, كما أنذرت 

كٌلو جراماً من المواد الغذائٌة المنتهٌة الصالحٌة  1523عامالً مخالفاً, وضبط وإتالف أكثر من 

ومجهولة المصدر, كما تستمر الجوالت بشكل ٌومً خالل موسم ما قبل وبعد الحج, بهدف رفع 

المة المستهلكٌن والحجاج زوار المسجد النبوي المستوى الصحً للمنشآت وحفاظاً على صحة وس

 .الشرٌف

وهٌؤت المدٌرٌة العامة للشإون الصحٌة بمنطقة المدٌنة المنورة خدمات الرعاٌة الصحٌة لضٌوف 

الرحمن من خالل المستشفٌات العامة والمراكز الصحٌة المنتشرة فً المنطقة المركزٌة كمركز 

و  1وباب المجٌدي وحجاج البر ومحطة الهجرة والمٌقاتصحً باب جبرٌل والصافٌة وباب السالم 

الموسمً, والمراكز الصحٌة فً الٌتمة والصلصلة, وفً أحٌاء اإلجابة والبٌعة وأحد وقباء  2

والعوالً واألنصار, إلى جانب مركز المراقبة الصحٌة بمطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً 

كز الموسمٌة األخرى وتجهٌزها بكامل طاقتها, وتوفٌر مراكز بالمدٌنة المنورة, باإلضافة إلى المرا

اإلسعاف على الطرق المحورٌة المإدٌة للمدٌنة المنورة للتعامل مع حاالت الحوادث التً قد تحصل 

فضالً عن المراكز الصحٌة المنتشرة بؤحٌاء المدٌنة المنورة  -السمح هللا  -خالل فترة موسم الحج 

 .بٌة والعالجٌةالتً تقدم خدماتها الط

فرقة مٌدانٌة متنقلة ٌرافقهم كادر تمرٌضً متخصص  15كما وّفرت صحة المدٌنة المنورة, 

الستقبال طلبات تطبٌق برنامج الذي ٌتم استخدامه من خالل الهواتف الذكٌة الذي أعلنت عنه وزارة 

نزا الموسمٌة والحمى الصحة مإخراً لتقدٌم خدمة اللقاحات الخاصة بموسم الحج هذا العامـ كاإلنفلو

 .الشوكٌة

وبدأت جمعٌة الهالل األحمر السعودي بالمدٌنة المنورة تحضٌراتها مبكراً لموسم الحج هذا العام من 

خالل توفٌر اإلمكانات البشرٌة والمادٌة وتجهٌز اآللٌات, وتوفٌر مراكز اإلسعاف الثابتة والموسمٌة 

ة التً ٌسلكها الحجاج أثناء قدومهم للمدٌنة المنورة فً المدٌنة المنورة, وعلى جمٌع الطرق المإدٌ

أو أثناء توجههم إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة, وتوفٌر الفرق اإلسعافٌة المإهلة من األطباء 

والفنٌٌن والسائقٌن وسٌارات اإلسعاف المجهزة بؤحدث التجهٌزات, وتوفٌر الخدمات المساندة لها, 

 .وي السعودي التابع للهٌئة, وما ٌتطلبه من خدمات أرضٌة وفنٌةإضافة لمشاركة اإلسعاف الج



 

 
2 

وشرع طٌران األمن بالمدٌنة المنورة قبل أٌام فً تنفٌذ المرحلة األولى من الخطة العامة للقٌادة 

فً خدمة زوار المسجد النبوي مع مختلف  العامة لطٌران األمن بموسم الحج هذا العام, للمشاركة

اتها األمنٌة والخدمٌة, حٌث تتضمن الخطة العامة لطٌران األمن بالحج دعم أجهزة الدولة وقطاع

وحدة المدٌنة المنورة لمواكبة تنقل الحجٌج بٌن المدٌنة المنورة ومكة المكرمة قبل وبعد أداء مناسك 

 .الحج

وتنّفذ خطة طٌران األمن تبعاً لما تشهده الطرق السرٌعة بٌن المدٌنتٌن المقدستٌن من كثافة مرورٌة 

ذي القعدة, وتستمر حتى ٌوم التروٌة الثامن من ذي  21عالٌة خالل فترتٌن بدأت األولى من ٌوم 

ي الحجة وتستمر من ذ 13الحجة, فٌما تبدأ الفترة الثانٌة بعد الحج بدءاً من منتصف نهار ٌوم الـ 

حتى مغادرة الحجاج للمدٌنة المنورة, حٌث ترّكز الخطة على مرافقة الحجاج فً تنقالتهم إلى 

المدٌنة المنورة ورصد الطرق التً ٌسلكونها بشكل مستمر لمتابعة الحالة األمنٌة والحركة 

 .المرورٌة

ة المنورة على عمل وٌشرف فرع وزارة الشإون اإلسالمٌة والدعوة واإلرشاد بمنطقة المدٌن

المإسسات القائمة بالصٌانة والنظافة والتشغٌل لجوامع قباء والمٌقات والقبلتٌن والخندق, إلى جانب 

مساجد الشهداء واإلجابة والغمامة والمساجد التً تقع فً نطاق مساكن الحجاج والزائرٌن, وكذلك 

متابعة وتفقد كافة متطلبات المساجد الواقعة على الطرق الرئٌسٌة بالمنطقة, إذ حرصت على 

المساجد وصٌانتها, والتؤكد من توفر كمٌات المصاحف والفرش, وصٌانة أجهزة التكٌٌف واإلضاءة 

والمٌاه, وتكلٌف بعض موظفً إدارات األوقاف بالمحافظات التابعة للفرع التً ٌمّر بها الحجاج 

ودة على هذه الطرق, واستكمال والزوار فً طرٌقهم إلى المدٌنة المنورة لتفقد المساجد الموج

النواقص بها وصٌانتها ونظافتها, كما عمد إلى تكلٌف عدد من الدعاة من مركز الدعوة واإلرشاد 

بالمدٌنة المنورة بالمشاركة فً خطة التوعٌة اإلسالمٌة للحج والعمرة والزٌارة بالمدٌنة المنورة 

 .خالل موسم الحج

مة لهٌئة األمر بالمعروف والنهً عن المنكر بمنطقة المدٌنة وفً ذات السٌاق, أنجزت الرئاسة العا

المنورة الجزء األكبر من خطتها التشغٌلٌة لموسم ما قبل الحج, بتقدٌم الخدمات التوجٌهٌة اإلرشادٌة 

والتعرٌفٌة والتوعوٌة لحجاج بٌت هللا الحرام زوار مدٌنة المصطفى صلى هللا علٌه وسلم, والتعرٌف 

قصدها الزوار وآداب الزٌارة الشرعٌة وتقدٌم النصح واإلرشاد بالكلمة والموعظة باألماكن التً ٌ

 .الحسنة فضالً عن توزٌع بعض الكتٌبات والمطوٌات والهداٌا الرمزٌة لهم

وٌبذل أفراد فرق الجوالة والكّشافة المشاركٌن فً المعسكر الكشفً لخدمة حجاج بٌت هللا الحرام 

لتقدٌم الخدمات اإلرشادٌة للحجاج والزوار فً المدٌنة المنورة منذ بدء زوار المسجد النبوي جهوداً 

 .موسم الحج هذا العام

وٌقوم أفراد الكشافة بإرشاد التائهٌن وإٌصالهم لمقرات سكنهم وتقدٌم الخدمات التطوعٌة األخرى 

لضٌوف الرحمن من كبار السن واألطفال, والخدمة بالمراكز الصحٌة والمستشفٌات وتوزٌع 

الكتٌبات التوعوٌة, وخدمة التوصٌل للحجاج من كبار السن بالعربات, وسٌارات الجولف وخدمات 

التنظٌم فً ساحات المسجد النبوي وتنظٌم حركة سٌر العابرٌن والمشاة من وإلى المسجد النبوي من 

 .الحجاج إلى جانب الجوالت التفتٌشٌة بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بالمدٌنة المنورة

وفً منفذ طرٌق الهجرة السرٌع ٌقّدم العشرات من أبناء طٌبة الطٌبة وجبات غذائٌة لضٌوف 

الرحمن أثناء قدومهم للمدٌنة المنورة وكذلك عند مغادرتهم إلى مكة المكرمة براً, وذلك ضمن 
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 .يودع المدٌنة المنورة الخٌرمشروع "هدٌة المدٌنة المنورة للزائرٌن والحجاج" التابع لجمعٌة مست

وقّدم المشروع خالل الفترة الماضٌة, أكثر من نصف ملٌون وجبة غذائٌة متنوعة للحجاج فً أماكن 

توزٌع الوجبات بطرٌق الهجرة, وبمدٌنة الحجاج بمحافظة خٌبر, ومٌناء ٌنبع اإلسالمً, وفً مطار 

حجاج ألف عبوة ماء على ال 111األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً, كما تم توزٌع أكثر من 

 .ومنسوبً الجهات الحكومٌة العاملة فً الحج
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 مؤسسة مطوفً حجاج تركٌا ومسلمً أوروبا تنفذ برنامج التطوٌف المركزي

 
 سم وا 2116سبتمبر  11هـ الموافق  1431ذو القعدة  23مكة المكرمة 

اج دول تركٌا ومسلمً أوروبا وأمرٌكا وأسترالٌا برنامج التطوٌف تنفذ مإسسة مطوفً حج
  .مكتبا 43المركزي من خالل مكاتب مجموعات الخدمات المٌدانٌة التابعة لها البالغ عددها 

وأوضح رئٌس مجلس إدارة المإسسة المطوف طارق عنقاوي, أن مراحل التطوٌف تبدأ عند 
ه موظفو اللجنة إلى مساكن الحجاج إلتمام عملٌة وصول الحجاج إلى مكة المكرمة فٌما ٌتج

التواصل مع رإساء ومسإولً البعثة لتحدٌد مواعٌد تفوٌجهم إلى المسجد الحرام ألداء الطواف 
ومناسك العمرة والقدوم مإكدا أن المإسسة تتابع وبدقة خطط التطوٌف المركزي ومخرجات ورش 

الطوائف برئاسة مدٌر برنامج التطوٌف المركزي العمل المتتابعة مع الهٌئة التنسٌقٌة ألرباب 
الدكتور عثمان قزاز وبالمشاركة مع رإساء مكاتب الخدمات المٌدانٌة المٌدانٌة وذلك فقاً للخطة 

التشغٌلٌة التً اعتمدتها الهٌئة التنسٌقٌة لمإسسات أرباب الطوائف بالتنسٌق مع وزارة الحج والعمرة 
 .القدوم وفق خطط التفوٌج على شكل مجموعات والذي ٌعتمد تطوٌف الحجاج لطواف

وأفاد أنه جرى تخصٌص أربعة مراكز داخل المسجد الحرام موزعة على أربعة أبواب رئٌسة 
بالمسجد الحرام ,الفتا أن دور المرشدٌن والمطوفٌن بتلك المراكز ٌتمثل فً التؤكد من وضوء جمٌع 

عً والتؤكد من لبس األساور التعرٌفٌة الخاصة الحجاج قبل الشروع فً الطواف بالبٌت العتٌق والس
بعناوٌن الحجاج والعمل على توجٌه الحجاج بالطرٌق الصحٌحة لتؤدٌة مناسك العمرة والعمل على 

استالم وتسلٌم الحجاج من منادٌب مكاتب الخدمة المٌدانٌة وفق النماذج الخاصة والحرص على عدم 
أداء العمرة بطرٌقة منظمة مٌسرة إلى جانب تقلٌل ضٌاع الحجاج بالمسجد الحرام وتمكٌنهم من 

  .األخطاء الشرعٌة والنظامٌة التً ٌقع فٌها الحجاج
والفت أن اللجنة حددت مداخل الحرم التً ٌدخل عبرها الحجاج وهً: باب الملك فهد وباب الملك 

 .عبدالعزٌز وباب توسعة الملك عبدهللا وباب السالم
المطوف مازن حسن صبغة أنه تم  25عة الخدمة المٌدانٌة رقم من جانبه بٌن رئٌس مكتب مجمو

أمس الخروج بمجموعة من حجاج إلى المسجد الحرام وتطوٌفهم فً خطوة تهدف إلى إحٌاء ذكرى 
اآلباء واألجداد عندما كانوا ٌرحبون بضٌوف الرحمن عند قدموهم لألراضً المقدسة والخروج بهم 

وٌة وإٌمانٌة مإكدا أن هذه الخطوة وجدت قبوال ورضا من للمسجد الحرام فً حمٌمة وأجواء أخ
ضٌوف الرحمن وعززت فً مضمونها األلفة والمحبة بٌنهم وبٌن المطوف وهو ما تسعى إلٌه 

  .المإسسة بدعم واهتمام من وزارة الحج والعمرة
رة وتقدم الحجاج بخالص شكرهم وتقدٌرهم بمرافقة المطوفٌن لهم وقٌادتهم ألداء مناسك العم

مإكدٌن أن هذه الخطوة لٌست بغرٌبة على شعب هذه البالد المباركة التً تعمل جاهدة لتوفٌر 
 أقصى درجات الراحة والٌسر لضٌوف الرحمن سائلٌن هللا عز وجل أن ٌجزي الجمٌع خٌر الجزاء

. 

 

 

 

 

 



 

 
11 

 ح المٌدانً بمشعري منى وعرفاتكشاف ٌنفذون أعمال المس 4533

 

 

 سم وا 2316سبتمبر  31هـ الموافق  1437ذو القعدة  29مكة المكرمة 
كشاف وجوال من جمعٌة الكشافة العربٌة السعودٌة أعمال المسح فً مشعري  4533ٌنفذ غداً 

منى وعرفات فً عملٌة مٌدانٌة جماعٌة من أجل تجمٌع المعلومات فً سجل دلٌل المسح ثم 
تبوٌبها ومراجعتها ومطابقتها مع بٌانات وزارة الحج والعمرة والجهات الحكومٌة األخرى 

, ومن ثم إدخالها فً الحاسب اآللً لحفظها وإصدار الدلٌل اإلرشادي العام فً ومؤسسات الطوافة
أعمال اإلرشاد للحجاج التائهٌن مع صعود  -بإذن هللا  -الٌوم السادس من ذي الحجة لتنطلق 
 .أفواج الحجٌج إلى المشاعر المقدسة

ة بمكة المكرمة وأكد مسؤول الشؤون الفنٌة بمعسكرات الخدمة العامة التً تقٌمها الجمعٌ
والمشاعر المقدسة الدكتور غانم بن سعد الغانم جاهزٌة الفرق الكشفٌة واألخصائٌٌن لبدء عملٌة 

  .المسح فً مشعري منى وعرفات
وبٌن خالل جولة قام بها على المعسكرات الفرعٌة بالمشاعر لالطمئنان على سٌر العمل 

كشاف وجوال, مفٌداً أن المسح ٌشمل  5334واالستعداد لبدء المسح, أن العملٌة سٌشارك فٌها 
تحدٌد الموقع ومعلوماته ونشاطه والمواقع المجاورة له لٌتسنى الوصول إلٌه دون عناء ومن 

 .أقرب الطرق
وأشار إلى أن جمٌع الكشافٌن والجوالة من مختلف قطاعات الجمعٌة قد حصلوا على دورة 

 .تتدرٌبٌة مكثفة آللٌات المسح وطرق تفرٌغ المعلوما
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 إدارة سقٌا زمزم تقدم ضٌافتها لحجاج بٌت هللا الحرام

 

 سم وا 2316سبتمبر  31هـ الموافق  1437ذو القعدة  29مكة المكرمة 
أطلقت إدارة سقٌا زمزم بالمسجد الحرام الٌوم, حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا", فً 

موسمها الرابع, المعنٌة بتقدٌم وجبات خفٌفة لحجاج البٌت العتٌق بالساحة الشرقٌة للمسجد 
 .الحرام

بن  وعبر ضٌوف الرحمن, عن امتنانهم وشكرهم لحكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان
عبدالعزٌز آل سعود ـ حفظه هللا ـ, على ما تقدمة من خدمات جلٌلة وتسهٌل اإلجراءات وتجهٌز 

جمٌع المرافق الصحٌة والخدمٌة وغٌرها من الخدمات التً ستسهم بمشٌئة هللا فً أداء مناسكهم 
  .بكل ٌسر وسهولة
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حاجاً إنى انًذٌُت انًُىسة 57996:وصىل   

     

 

 سم وا 2116أغسطس  31هـ الموافق  1431ذو القعدة  22المدٌنة المنورة 
حاجاً, فٌما بلغ عدد الحجاج  613551بلغ عدد الحجاج الكلً القادمٌن للمدٌنة المنورة حتى ٌوم أمس, 

 حاجاً , وذلك وفقاً لإلحصائٌة التً تعدها المإسسة األهلٌة لإلدالء 21162القادمٌن لٌوم أمس الثالثاء, 
. 

حاجاً قدموا عن  15116قات العامة واإلعالم بالمإسسة تركً بن فٌصل الٌاس, أن وأوضح مدٌر العال
حجاج عن طرٌق محطة  2113طرٌق مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة, و 

حاجاً لٌكون  24163براً , فٌما غادر المدٌنة المنورة إلى مكة المكرمة لنفس الٌوم  3143الهجرة, و 
 115616حاجاً وٌتبقى بالمدٌنة المنورة  431212ً عدد الحجاج المغادرٌن إلى مكة المكرمة إجمال

ا هم حجاج باكستان بعدد  ًٌ   .حاجاً  23642حاجاً, مبٌناً أن أكثر الجنسٌات المتواجدة بالمدٌنة المنورة حال
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 أنف حاج بانًذٌُت 566غشفت عًهٍاث يٍذاٍَت نًخابعت لذوو ويغادسة 
 انًذٌُت انًُىسة -انحذادي  عبذانشحٍى

 :75/60/665األسبعاء 

 

اديٍٍ نهًذٌُت انًُىسة ٌىو سجهج لطاعاث انًؤسست األههٍت نألدالء َجاحا يًٍضا فً اسخمبال وحفىٌج انحجاج انم

( حاًجا وصهىا عٍ طشٌك يشكض :8660( حاًجا يُهى )95869أيس حٍذ بهغ عذد انحجاج انماديٍٍ نهًذٌُت ) 

( حافهت ولذ حى حفىٌج جًٍع انحجاج نًساكُهى بكم سالست دوٌ أي حأخٍش حٍذ 5556اسخمبال انهجشة عهى يخٍ )

هت فًٍا لايج يكاحب انخذيت انًٍذاٍَت بانخُسٍك يع فشق اإلششاف عهى سجم يعذل رالد دلائك إلَهاء إجشاءاث انحاف

 .( حاًجا95000انًغادسة بئَهاء إجشاءاث يغادسة )

وأوضح انذنٍم كًال بٍ أحًذ خهٍفت عضى يجهس إداسة األدالء وانًخحذد انشسًً أٌ يجهس اإلداسة بشئاست انذنٍم 

( حاًجا وانخأكذ يٍ إَهاء إجشاءاث 567758شكت لذوو ويغادسة )حاحى بانً ححىل نغشفت عًهٍاث يٍذاٍَت نًخابعت ح

االسخمبال وانخىدٌع دوٌ أي حأخٍش، يبًٍُا أٌ وكٍم وصاسة انحج وانعًشة نشؤوٌ انضٌاسة يحًذ بٍجاوي حىاجذ بًشكض 

جشاءاث انهجشة نًخابعت أداء انعايهٍٍ فً خذيت انحجاج ونى ٌغادس حخى فجش أيس األول بعذ أٌ حأكذ يٍ إَهاء إ

جًٍع انحافالث، ورًٍ خهٍفت كهًاث وكٍم وصاسة انحج انخً وصف فٍها أداء هزا انعاو بأَه األفضم ورنك فً سسانت 

 .عبش انالسهكً شكش فٍها انبٍجاوي جًٍع انعايهٍٍ باألدالء عهى جهىدهى فً خذيت ضٍىف انشحًٍ

ًشة وسبظ جًٍع انجهاث راث انعاللت بخذيت ٌزكش أٌ انًساس اإلنكخشوًَ نهحجاج انزي أَشأحه وصاسة انحج وانع

 .ضٍىف انشحًٍ ساهى بشكم كبٍش فً إَهاء إجشاءاث حسجٍم انحجاج بىلج لٍاسً
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 حاجاً وصلوا المدٌنة المنورة  613550

 

 

 فجازي الشرٌ-المدٌنة المنورة 

( حاجاً 613551ذو القعدة ) 21بلغ عدد الحجاج الكلً القادمٌن للمدٌنة المنورة حتى ٌوم الثالثاء 

حاجاً ( وفق اإلحصائٌة التً تعدها المإسسة األهلٌة  21162فٌما بلغ عدد الحجاج القادمٌن )

 15116سسة تركً بن فٌصل الٌاس أن لإلدالء , وأوضح مدٌر العالقات العامة واإلعالم بالمإ

حاجاً  2113حاجاً قدموا عن طرٌق مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة ,و

براً فٌما غادر المدٌنة المنورة إلى مكة المكرمة لنفس الٌوم  3143عن طرٌق محطة الهجرة, و

( حاجاً وٌتبقى بالمدٌنة 431212مكة )( حاجاً لٌكون اجمالً عدد الحجاج المغادرٌن الى 24163)

( حاجاً, وبٌنت اإلحصائٌة أن أكثر الجنسٌات 62( حاجاً وتوفً حتى تارٌخه )115616) 

ا هم حجاج باكستان بعدد ) ًٌ  .(حاجاً 23642المتواجدة بالمدٌنة المنورة حال

 

 

 

 

 


