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 م واس 0244سبتمبر  02هـ الموافق  4141القعدة ذو  02المدينة المنورة 

رئيس لجنة الحج  ,أمير منطقة المدينة المنورة, دشن صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز

بالمدينة المنورة بحضور معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار مساء أمس معرض برنامج إدارة الشراكة في 

الذي يهدف إلى إبراز جهود الدولة في خدمة ضيوف الرحمن زوار مسجد المصطفى صلى اهلل " 2بنيان "عمليات الحج 

 .ذي الحجة المقبل عليه وسلم ويستمر حتى الثالثين من شهر

قص الشريط إيذانًا  المسجد النبوي الشريف  بالناحية الجنوبية من 5وفور وصول سموه مقر المعرض الجديد في مبنى 

ثم تجول في أرجائه , جهة حكومية وخاصة وأهلية وخيرية وتطوعية " 12"بافتتاح المعرض الذي تشارك فيه أكثر من 

لجهات المشاركة للحجاج ولزائري المسجد النبوي إلبراز جهود الدولة في خدمة وشاهد ما يحويه من خدمات تقدمها ا

  .ضيوف الرحمن وزوار مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

وأطلع سمو أميرالمنطقة خالل جولته في المعرض على الخدمات المباشرة وغير المباشرة المقدمة للحجاج والزوار من 

كما اطلع سموه على مجسم مشروع إسكان منسوبي الحرس الوطني بالمدينة المنورة وينبع القطاعات المكلفة بخدمتهم , 

 .للضباط واألفراد

ولدى زيارته جناح جوازات منطقة المدينة المنورة , دشن سمو أمير المنطقة سجله الشخصي بتفعيل اشتراك سموه في 

 .نظام أبشر عبر بوابة وزارة الداخلية

خالل الجولة إلى شرح من سكرتير لجنة الحج في المدينة المنورة سامي بن أحمد عيساوي عن  واستمع سمو أميرالمنطقة

الخدمات المباشرة وغير المباشرة التي تقدم للحجاج وزوار المعرض وما يحويه من تعزيز للجانب الثقافي للحجاج 

ل الخاصة بتثقيف وتعريف المواطنين والزوار عبر األجنحة التاريخية والثقافية والتوعوية , إضافة إلى آلية العم

  .والعاملين في مجال الحج بما تضطلع به الحكومة تجاه خدمة الحجاج وكيفية التعامل مع ضيوف الرحمن

حضر حفل االفتتاح وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتورعلي بن سليمان العبيد , ومعالي أمين منطقة 

د بن عبدالقادر طاهر , ومديرشرطة منطقة المدينة المنورة اللواء سعود األحمدي , وعدد من المدينة المنورة الدكتور خال

 .المسؤولين بالقطاعات المعنية بخدمات الحج والحجاج من مدنيين وعسكريين
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 م واس 0244سبتمبر  02الموافق هـ  4141ذو القعدة  04جـدة 

يؤصل مفهوم الشراكة بين الجهات العاملة " بنيان " إن معرض : قال معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار 

 .بالحج في منظومة أعمال تهدف لالرتقاء بأعمال الحج وتقديم خدمات مباشرة وفورية للحجاج

جهة  12ضمن أكثر من " بنيان"ج إدارة الشراكة في عمليات الحج جاء ذلك في معِرض مشاركة الوزارة في برنام

حكومية وخاصة وخيرية وتطوعية إلبراز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف أثناء 

ة رئيس مناسك الحج الذي دشنه صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنور

 .لجنة الحج بالمنطقة األربعاء الماضي

وأكد معالي وزير الحج أن المناسبة تكشف الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات الحكومية واألهلية لخدمة الحجاج 

والزوار , موجهًا شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة للرعاية التي منحها للمعرض وتوجيهه بتوسيع شريحة 

ن من إقامة المعرض ليشمل الحجاج زوار المسجد النبوي وبعثات الحج والوفود الرسمية بالحج والمساهمة في المستهدفي

 .رفع النواحي الثقافية والتوعوية واإلرشادية والعمل على تثقيف وتعريف المواطنين والمقيمين والعاملين في مجال الحج

لمليوني زائر من ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام وتوقع معاليه تجاوز زوار جناح وزارة الحج بالمعرض ا

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد "هـ , عادًا هذا المعرض برنامجًا تنسيقيًا تكامليًا يقتدي بالحديث النبوي الشريف 4141

 ."بعضه بعضًا

الشؤون الدينية والخدمات ويكون المعرض رافدًا معلوماتيا لمجمل الخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة ذات العالقة ب

األمنية والقطاعات الخدمية والصحية واألكاديمية والبحثية والقطاعات الخاصة وقطاع اإلرشاد والتوجيه وغيرها من 

.القطاعات التي تقدم العديد من الخدمات المباشرة للزوار

ويبرز المعرض صورا وثائقية لرحلة الحج وأفالم مصورة حول الخدمات التي تقدمها المملكة في الحج والمشاريع التي 

يتم تنفيذها وتسليط الضوء على مجهودات الوزارة عبر مختلف قطاعاتها في النهوض بكافة الخدمات المقدمة لضيوف 

  .الرحمن في موسمي الحج والعمرة

ي تستمر فعالياته لمدة شهر مقسمة ألسبوعين قبل وبعد موسم الحج ويعمل على فترتين صباحية يذكر أن المعرض الذ

من الساعة التاسعة حتى الثانية عشرة ظهرًا وهي مخصصة للوفود الرسمية ورؤساء بعثات الحج والوفود اإلعالمية , 

توحة للزوار من الحجاج والزوار وفترة مسائية من الساعة الرابعة عصرًا حتى الساعة العاشرة مساًء وهي مف

 .والمواطنين والمقيمين

ويتناول المعرض جانبًا مهمًا من تاريخ المدينة المنورة بإبراز الماضي المجيد للمدينة وحاضرها الزاهر بالمساهمة في 

يع المطبوعات رفع النواحي الثقافية والتوعوية واإلرشادية من خالل األجنحة المتخصصة بتاريخ المدينة المنورة وتوز

من قبل الجهات المشاركة دون أي مقابل مادي والعمل على تثقيف وتعريف المواطنين   (CD)والنشرات واالسطوانات

والمقيمين والعاملين في مجال الحج بما تهدف إليه حكومة المملكة فيما يخص خدمة الحجاج وكيفية التعامل مع ضيوف 

مقدمة لزائري المسجد النبوي الشريف عبر تعزيز الجانب الثقافي للحجاج الرحمن وما يحويه المعرض من الخدمات ال

 .وتوسيع شريحة المستهدفين من المعرض
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 م واس 0244سبتمبر  02هـ الموافق  4141ذو القعدة  02جـدة 

التأثير المتوقع لتزامن مواسم الحج في " افتتح معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار اليوم ورشة عمل عن 

بمشاركة عددًا من منسوبي الوزارة " األعوام القادمة مع شهور فصل الصيف وأثر ذلك على الخدمات لضيوف الرحمن

  .وذلك بفندق هيلتون بجدة, والجهات الحكومية 

الورشة إلى توضيح تأثير ارتفاع درجات الحرارة في مواسم الحج القادمة وكيفية الوقاية منها وطرق السريعة وتهدف 

  .لعالجها قبل التمكن من العالج الكامل والخدمات الالزمة لذلك

  الهندسيواشتملت الورشة على عدد من المحاور منها المحور المناخي, والبيئي, والمحور الصحي, والمحور العمراني و

 

 م واس 0244سبتمبر  02هـ الموافق  4141ذو القعدة  02جـدة 
اعتمد معالى وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار تخفيض تصنيف المخيمات غير مكتملة الخدمات من الفئة الحالية 

وذلك في إطار الجهود المتواصلة من الوزارة ,احتساب القيمة اإليجارية المخفضة لها  للفئة األقل درجه منها مباشرة مع
لتذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه أصحاب شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل والعناية بأوضاعهم وتمكينهم 

مواطنين والمقيمين بما يحقق تطلعات من تقديم الخدمة لموسم حج هذا العام بالصورة الالئقه لحجاج بيت اهلل الحرام من ال
  .القيادة الرشيدة

في  52يأتى ذلك تمشيا مع التوجيهات السامية الصادرة بتخفيض عدد حجاج الداخل لموسم حج هذا العام بحوالى نسبة 
سالمة  المئة من أعداد حجاج العام الماضى تزامنًا مع تنفيذ مشروع توسعة المطاف بالحرم المكى الشريف وحفاظًا على

وراحة ضيوف الرحمن جميعًا وما ترتب على ذلك من تجزئة وتقسيم بعض المخيمات المكتملة الخدمات المخصصة لهم 
, إلى عدة مخيمات بمساحات أصغر بعضها غير مكتمل الخدمات األساسية من دورات مياه أو مطابخ أو كليهما معًا 

في خدمة حجاج الداخل وعدم حرمان أي منها من تقديم الخدمة  وذلك بهدف استيعاب جميع الشركات والمؤسسات العاملة
  .الموسمية

كما يأتي ذلك حرصًا من وزارة الحج على عدم رفع أسعار تقديم الخدمة لحجاج الداخل وتخفيضة على أصحاب 
من عناصر الخدمة  الشركات والمؤسسات المستلمة لتلك المخيمات من األعباء المالية المترتبة على قيامها بإنشاء ما يلزم

  ."المطبخ أو دورات المياه أو كليهما" األساسية غير المتوفرة في المخيم 

 



 
 

 
5 

 

 

جاهزية أسكان حجاج الدول العربية في عدد من  تفقد وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حاتم بن حسين قاضي يوم أمس 
ورئيس مجلس مؤسسة , بمكة المكرمة أمين فطاني   فرع وزارة الحج رافقه خاللها مدير عام  المواقع في مكة المكرمة 

وبعض رؤساء مكاتب الحجاج التابعين , جلس اإلدارة مطوفي حجاج الدول العربية فيصل نوح وعدد من أعضاء م
  .للدول العربية

وأعرب وكيل وزارة الحج عن شكره وتقديره على الجهود التي تبذلها مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية والقائمين 
الطوافة  و دعا كافة مؤسسات, عليها من خالل حرصهم وتفانيهم في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن على أكمل وجه 

  .على بذل مزيد من الجهود لتمكين حجاج بيت اهلل الحرام من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة
على ضرورة االلتزام بكافة المعايير واللوائح المنظمة إلسكان الحجاج في مكة المكرمة    وشدد وكيل وزارة الحج

تحقيق رؤية وزارة الحج الهادفة إلى إنجاح هذا  والعمل على تذليل كافة العقبات التي تقف أمام, والمشاعر المقدسة 
  .من خالل توفير كافة اإلمكانيات التي يحتاجها ضيوف الرحمن, الموسم 

أن المؤسسة ومن خالل أدارتها المعنية , من جهته أكد رئيس مجلس مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية فيصل نوح 
مشيرًا في , والبرامج التنفيذية لبرامج اإلسكان لحجاج هذا العام عملت منذ وقت مبكر على وضع اآلليات , باإلسكان 

الوقت نفسه إلى أن المؤسسة حرصت على إيجاد الحلول المناسبة لكافة اإلشكاليات التي قد تعترض تنفيذ البرامج 
  .الخاصة باإلسكان

يات التي يحتاجها لتمكينه من أداء من خالل توفير كافة اإلمكان, ونوه إلى أن المؤسسة تضع نصب أعينها راحة الحاج 
  .نسكه بكل يسر وسهولة

. 

ر أكد عضو مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول األفريقية غير العربية المشرف على لجنة استقبال الحجاج بمطا
الخاص " الباركود " الحاسب لقراءة البيانات   الملك عبد العزيز المطوف مختار عبد الرشيد ثاني, أن تطوير برنامج

بالمعلومات المتعلقة بحجاج المؤسسة هذا العام أسهم في سهولة وسرعة نقل البيانات والتعامل معها من قبل الجهات 
 .المعنية بالمؤسسة

ضمن الجهود التي تحرص المؤسسة على تسخيرها في كل عام بهدف تقديم خدمات  وأضاف أن هذا التطوير يأتي
متميزة ومتكاملة لضيوف بيت اهلل الحرام, واالنتقال من العمل اليدوي إلى النظام االلكتروني, مشيرا إلى أن اللجنة تعمل 

ادرا يتألفون من المشرف ك 45عنصرا تم توزيعهم على ثالث فترات بواقع  15ساعة من خالل  01على مدار الــ
الرئيسي للفترة, ومشرفا للمخيمات إلى جانب ثالثة عشر عنصرا تم توزيعهم على االستقبال والترحيل وكافة المهام 

 .المناطة باللجنة
وتطرق المشرف على لجنة استقبال الحجاج في مطار الملك عبد العزيز إلى مهام اللجنة وتوليها التنسيق مع وزارة الحج 

تب شؤون الحجاج المتواجدين في مطار الملك عبد العزيز وتقديم المساعدة وتسهيل إجراءات االستقبال وتنظيم ومكا
الحجاج ومراعاة عملية التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج في حال تغيير مواعيد وصول رحالتهم, باإلضافة إلى التنسيق 

دينة المنورة وذلك عبر عملية تنظيم الحجاج وفرزهم وفق مع مكتب الوكالء الموحد في المطار ومؤسسة االدالء بالم
جنسياتهم ونقلهم بالحافالت إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة, إلى جانب تدقيق وتصحيح كافة المعلومات مع مكتب 

رحالت القادمة الوكالء الموحد أو مؤسسة االدالء بالمدينة المنورة في هذا الشأن واإلشراف والمتابعة المسبقة لوصول ال
وجمع المعلومات المتعلقة بذلك, مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بوضع ملصق على جواز سفر الحاج يتضمن معلومات عن 

مجموعة الخدمة الميدانية التي ستتولى خدمته في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة, وموافاة المؤسسة وفرع وزارة الحج 
 .ى مدار الساعة عن حالة قدوم الحجاجبمكة المكرمة بتقرير إحصائي محدث عل
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 سم وا 0244سبتمبر  02هـ الموافق  4141ذو القعدة  00مكة المكرمة 

ن وعمال آالف موظف من مطوفين وإداريين وفنيين ومشرفي 2جندت مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا أكثر من 

هـ ,  4141ومجموعة من الشباب السعودي المؤهلين علميا وعمليا لتنفيذ خطة المؤسسة التشغيلية لموسم حج هذا العام 

لتقديم الخدمات المثالية والمتكاملة للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم من دول جنوب آسيا إلى جانب حجاج دول اإلمارات 

ألف حاج وتوزيعهم على منافذ الدخول ومراكز االستقبال  122عددهم أكثر من العربية المتحدة والبحرين وقطر البالغ

 .ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة

وأوضح عضو مجلس اإلدارة الناطق اإلعالمي للمؤسسة المطوف عمر بن سراج أكبر أن الخطة التشغيلية للمؤسسة لهذا 

ة من اإليجابيات ومعالجة المالحظات الصادرة عن مواسم الحج العام المبنية على أسس علمية وميدانية مدروسة واالستفاد

الماضية تركز على تجنيد كامل الطاقات اآللية والبشرية وتطويع التقنية الحديثة والمتطورة في األعمال الداخلية 

أوطانهم سالمين والخارجية كافة, لتقديم خدمات سريعة ومتكاملة للحاج منذ استقبالهم بمنافذ الدخول حتى مغادرتهم إلى 

 .بعد أن يمَن اهلل عليه بأداء الركن الخامس من أركان اإلسالم

تتولى مساندة ودعم مكاتب الخادمات ( لجنة الدعم والمساندة)ولفت إلى أن المؤسسة كونت هذا العام لجنة جديدة بمسمى 

وير برامج عمل اللجنة النسائية بما الميدانية وفرق العمل المختلفة في حال حدوث أي طارئ ال سمح اهلل, إلى جانب تط

يتواكب مع مستجدات الفترة الحالية من خالل حث وتشجيع رؤساء مكاتب الخدمات الميدانية على تكوين لجان نسائية 

تطوعية مصغرة للقيام بعمليات التوعية واإلرشاد والتوجيه وزيارة الحاجات التابعات لكل مكتب خدمة في مقار سكنهم 

حية في حال تنويمهن بها, وكذلك رفع نسبة التواصل االجتماعي بين مجموعات الخدمة والحجاج وذلك والقطاعات الص

 .بزيارتهم في مساكنهم والتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها

إن المؤسسة بدأت منذ وقت مبكر للتنسيق ألعمال الحج, حيث عقدت العديد من االجتماعات مع رؤساء مكاتب "وقال 

الذين تتشرف المؤسسة بخدمتهم ومسئولي الشركات المنظمة لقدوم الحجاج للتشاور والتباحث حول شؤون الحجاج 

الخدمات التي ستوفرها المؤسسة للحجاج طيلة الموسم, وتعزيز الشراكة الفاعلة معهم للوصل بالخدمات إلى أفضل 

  - ".رعاهم اهلل -المستويات بما يحقق رؤية وتطلعات والة األمر 

ه تم إخضاع جميع العاملين بقطاعات المؤسسة المختلفة للدورات التدريبية والتأهيلية المتخصصة إلعدادهم وأضاف أن

اإلعداد األمثل لتقديم الخدمة لوفود الرحمن عالوة على التنسيق التام مع الجهات المعنية بشؤون الحج والحجاج للوقوف 

  .ل على أرض الواقع أثناء تأدية شرف الخدمةعلى التعليمات المنظمة ألعمال الحج وتنفيذها بالكام

وبين أنه تم االستفادة من الموقع اإلعالمي للمؤسسة على االنترنت لنشر المعلومات التي تهم الحجاج والمتعلقة بأداء 

 .مناسك الحج, إضافة إلى التعليمات الصادرة من الجهات المعنية وكذلك وضع الخطة التشغيلية للمؤسسة

من خدمات جليلة ومتكاملة لحجاج بيت اهلل العتيق وبذلها للغالي والنفيس  -أيدها اهلل  -مته حكومتنا الرشيدة وأشاد بما قد

وحرصها على تنفيذ المشروعات الحيوية والعمالقة بمكة في مناطق الحج كافة لينعم الحجاج بوافر من الرعاية والعناية 

نهم سالمين بعد أداء فريضة الحج, سائال اهلل العلي القدير أن يجزئ طيلة تواجدهم بالديار المقدسة والعودة إلى أوطا

 .الجميع خير الجزاء على ما يقدموه للحجاج وأن يمَن ضيوفه بالحج المبرور والسعي المشكور
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 استقبلتهم بالورود والعجوة« األدالء»

 ألف حاج وحاجة يصلون المدينة 419

 

 (المدينة المنورة)أيمن الصيدالني  

المدير التنفيذي للمؤسسة األهلية لألدالء محمد عبداهلل بصراوي, أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى  أوضح

حاجًا وحاجة غادر منهم الى مكة المكرمة ( 146224)المدينة المنورة حتى مساء األربعاء الماضي بلغ 

 .حاجا( 010464)حاجا والمتبقي في المدينة ( 422012)

حاجًا, مشيرا الى أن ( 4022512)د الحجاج القادمين للمدينة المنورة هذا العام وتوقع بصرواي أن يبلغ عد

مؤسسة األدالء دأبت في كل عام على تنظيم برنامج احتفائي بأولى رحالت الحج من كل جنسية يقوم فيه 

ور قيادات المؤسسة وفي مقدمتهم رئيس مجلس اإلدارة الدكتور يوسف حوالة بتقديم الهدايا والورود وتم

والزالت تواصل برنامجها االحتفائي الستقبال أولى رحالت الحج عن كل جنسية, . المدينة للحجاج الكرام

مشيرا إلى أن البرنامج بدأ باستقبال الحجاج الماليزيين وكانت آخر فعالياته استقبال حجاج ايران وحجاج 

بالورود المديني وسط بهجة الحجاج مصر حيث قدم لهم تمر العجوة وحلويات المدينة المنورة واستقبالهم 

 .وسرورهم بالوصول لمدينة المصطفى صلى اهلل عليه وسلم
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 ماليين لدعم المتضررة 7خفض تصنيف شركات حجاج الداخل وضخ 

 
 (مكة المكرمة)بن غرسان  علي 

مليون ريال لصالح مالك شركات حجاج الداخل  20222ت وزارة الحج أمس األول خطوة تصحيحية بتوفر قرابة اتخذ
وأقر وزير الحج الدكتور بندر الحجار في خطاب عاجل .المتضررة والتي خصص لها مواقع بال دورات مياه ومطابخ

للفئة األقل درجة منها مباشرة, مع احتساب  اعتماد تخفيض تصنيف المخيمات غير مكتملة الخدمات من الفئة الحالية
القيمة اإليجارية المخفضة لها, وذلك في إطار الجهود المتواصلة من الوزارة لتذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه 
أصحاب شركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل والعناية بأوضاعهم وتمكينهم من تقديم الخدمة لموسم حج هذا العام 

 .الئقة للحجاج من المواطنين والمقيمينبالصورة ال
وشمل قرار الوزير معالجة أوضاع المخيمات التي لم ترد فيها نقص في الدليل اإلجرائي للوزارة, حيث ورد فيه نقص 

وجاء قرار وزير الحج المعالج . مخيما وهو ما خلق مساحة رضى واسعة بين مالك الشركات 22في خدمات نحو 
من أعداد حجاج % 52مع التوجيهات السامية بتخفيض عدد حجاج الداخل هذا الموسم بحوالي لبعض المشكالت تمشيا 

العام الماضي, تزامنا مع تنفيذ مشروع توسعة المطاف في الحرم المكي, وحفاظا على سالمة وراحة ضيوف الرحمن 
ة لهم إلى عدة مخيمات جميعا, وما ترتب على ذلك من تجزئة وتقسيم بعض المخيمات المكتملة الخدمات المخصص

بمساحات أصغر بعضها غير مكتملة الخدمات األساسية من دورات مياه أو مطابخ أو كليهما معا, وذلك بهدف استيعاب 
 .جميع الشركات والمؤسسات العاملة في خدمة حجاج الداخل وعدم حرمان أي منها من تقديم الخدمة الموسمية

مساعد لشؤون الحج عبدالرحمن النفيعي أن هذا القرار يأتي تأكيدا وحرصا من أمس وكيل وزارة الحج ال« عكاظ»وأكد لـ
الوزارة على عدم رفع أسعار تقديم الخدمة لحجاج الداخل وتخفيضها على أصحاب الشركات والمؤسسات المستلمة لتلك 

اسية غير المتوفرة في المخيم المخيمات من األعباء المالية المترتبة على قيامها بإنشاء ما يلزم من عناصر الخدمة األس
 ., مبينا أن فرقا ميدانية ستقف على كل مخيم متضرر«المطبخ أو دورات المياه أو كليهما»

مترا مربعا في سبع فئات هي  42وفند النفيعي الرسوم اإليجارية هذا العام لكل مخيم حيث تم إيجار كل خيمة مساحتها 
( ج)رياال للخيمة, فئة  2052( ب)رياال للخيمة,  2225( 0أ )ريال,  2522وقيمة إيجار الخيمة فيه  (1 أ: )كالتالي

ريال, وأخيرا فئة  0522وقيمة اإليجار فيه ( 0د ), فئة 4252وقيمة إيجار الخيمة ( 4د )آالف, فئة  5إيجار الخيمة 
النتقال في حالة الضرر ريال, موضحا أنه ووفقا لهذا التسلسل ستستفيد كل حملة في ا 4522وقيمة إيجار الخيمة ( هـ)

 .لألقل تصنيفا وهكذا
موقعا بال مطابخ وال دورات  22أول صحيفة نشرت قضية معاناة مالك الشركات من قرار تخصيص « عكاظ»وكانت 

 .مياه ما دفع الوزارة للبحث عن بدائل لمعالجة المشكلة
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 تسهيل المهمة ينطلق من روح الفريق الواحد: حجار

 جهة تتنافس على خدمة ضيوف الرحمن 40

 
 (جدة)عبدالرحمن المصباحي  

جهة حكومية  12ضمن أكثر من « بنيان»شاركت وزارة الحج في معرض برنامج إدارة الشراكة في عمليات الحج 
وخاصة وخيرية وتطوعية إلبراز جهود المملكة الكبيرة في خدمة ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف والذي 

ير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة دشنه صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أم
 .نهاية األسبوع الماضي بحضور وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار

وأشاد الوزير بندر حجار في تصريح له بهذه المناسبة بالجهود التي تبذلها مختلف القطاعات الحكومية واألهلية لخدمة 
الحجاج والزوار بروح الفريق الواحد طوال موسم الحج بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن 

يس لجنة الحج بالمنطقة, متوقعا تجاوز زوار جناح وزارة الحج سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئ
 .بالمعرض المليوني زائر من ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام

ووجه شكره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة للرعاية الكريمة التي يمنحها للمعرض وتوجيهه بتوسيع شريحة 
ار المسجد النبوي وبعثات الحج والوفود الرسمية والمساهمة في رفع المستهدفين من إقامة المعرض ليشمل الحجاج زو

النواحي الثقافية والتوعوية واإلرشادية والعمل على تثقيف وتعريف المواطنين والمقيمين والعاملين في مجال الحج بما 
وكيفية التعامل مع  تهدف إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز فيما يخص خدمة الحجاج

 .ضيوف الرحمن
واعتبر حجار أن ما يركز عليه المعرض من تأصيل مفهوم الشراكة بين الجهات العاملة بالحج في منظومة أعمال 

تنسيقية تكاملية للتطوير واالرتقاء بأعمال الحج وتقديم خدمات مباشرة وفورية للحجاج شيء ممتاز, مبرزا ما احتواه 
المعرض من صور وثائقية لرحلة الحج وأفالم مصورة حول الخدمات التي تقدمها المملكة في هذا  جناح وزارة الحج في

الجانب والمشاريع التي يتم تنفيذها وتسليط الضوء على مجهودات الوزارة عبر مختلف قطاعاتها في النهوض بكافة 
 .الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة

أعد برنامجا تنسيقيا تكامليا اقتدي فيه بالحديث النبوي « بنيان»امج إدارة الشراكة في عمليات الحج يذكر أن معرض برن
, إلى جانب تشكيله رافدا مهما وقاعدة بيانات ضخمة لمجمل «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»الشريف 

جنحة والوحدات ذات العالقة بالشؤون الدينية الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المشاركة في المعرض المتعدد األ
والخدمات األمنية والقطاعات الخدمية والصحية واألكاديمية والبحثية والخاصة واإلرشاد والتوجيه وغيرها من القطاعات 

 .التي تقدم العديد من الخدمات المباشرة للزوار
ل موسم ما قبل الحج وأسبوعان بعده, ويعمل على إلى ذلك تستمر فعاليات المعرض إلى ما يقارب الشهر, أسبوعان خال

فترتين صباحية من الساعة التاسعة حتى الثانية عشرة ظهرا وهي مخصصة للوفود الرسمية ورؤساء بعثات الحج 
والوفود اإلعالمية وفترة مسائية من الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء وهي مفتوحة للزوار من الحجاج والزوار 

 .مقيمين, بغرض التعريف بكل ما يخص الحج والعمرة, خدمة لضيوف الرحمنوالمواطنين وال
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 مظلة لوقاية المصلين من حرارة الشمس 250

 موظف وموظفة لتنفيذ خطة الحج 5300

 
 (المدينة المنورة)سامي المغامسي  

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف أعمالها على مدار الساعة, حسب تقرير صادر منها, عبر ما يقارب 
 .لة من العاملين الرسميين والموسميين لتنفيذ خطة الحجموظف وموظفة وعامل وعام 5422

مروحة لبث  142مظلة لوقاية المصلين والمارة من حرارة الشمس وضرر الماء إذا نزل المطر وتشغيل  052وذكر التقرير أنه تمت تهيئة 
سجادة وتجهيز  420222النبوي بـ سماعة خارجية مع فرش المسجد 422رذاذ الماء لتلطيف الجو في ساحات المسجد النبوي, وتركيب 

أدوار في جميع  4نقطة وضوء موزعة على  420222مرفقا بـ 42ومرافق الخدمات وعددها  0م0250222الساحات التي تبلغ مساحتها 
 .االتجاهات

من وزوار المسجد النبوي ورفعت الدوائر الحكومية والجهات ذات العالقة في المدينة المنورة استعدادتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرح
ألف حاج, فيما يتوقع أن يبلغ عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة هذا العام  1460224الشريف الذين وصل عددهم حتى أمس األول 

رة الحج حاجا حسب العقود التي أبرمتها المؤسسة األهلية لألدالء, لذلك تم تجنيد كافة الطاقات من األجهزة األمنية ووزا 400220512
 .ساعة 01والشؤون الصحية والهالل األحمر في العمل على مدار 

وأوضح مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء سعود بن عوض األحمدي أنهم سيسخرون كافة اإلمكانيات لتقديم أفضل الخدمات التي 
والزوار مناسكهم خالل موسم الحج بكل يسر وسهولة, تهدف إلى اتخاذ كافة التدابير واالحترازات األمنية والمرورية ليؤدي الحجاج 

مستفيدين من التجارب والخطط السابقة في محاولة تحسين وتطوير األداء مع مالحظة المشاريع الحديثة على الطرق والتي مازال العمل 
ات السياق, قال العقيد عمر بن حماد وفي ذ. قائما فيها, مشيرا إلى أن العمل سيستمر بالخطة حتى منتصف الشهر األول من العام المقبل

مركبة مرورية  005النزاوي المتحدث اإلعالمي ومدير شعبة السالمة المرورية في إدارة مرور منطقة المدينة المنورة, إن إدارته جهزت 
باط صف وأفراد رجل مرور ما بين ضباط وض 622دراجة نارية, إضافة إلى تخصيص كادر العمل الذي يتجاوز في عدده أكثر من  522و

من جهته, أكد مدير عام فرع وزارة الحج في منطقة المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي أن . يعملون في تنفيذ الخطة المرورية
لخدمات الفرع يقوم بجوالت تفقدية يومية على المباني السكنية للضيوف الرحمن منذ بداية الموسم بغية الوقوف على مدى جاهزيتها وجودة ا

المقدمة لضيوف الرحمن, والتزام المجموعات السكنية بضوابط إسكان الحجاج, مبينا أن عقود اإلسكان المبرمة بلغت في النظام اآللي حتى 
حاجا, الفتا  211422عقدا لمكاتب شؤون الحجاج من مختلف الدول وتخص  4112عقدا لشركات سياحية و 5224عقدا, منها  2404اآلن 

من إجمالي قيمة كل عقد لضمان توفير الخدمات % 45ن جميع العقود تم تدقيقها أو توثيقها آليا وتم تحصيل ضمان مالي بقيمة النظر إلى أ
 .المتفق عليها في السكن

 إلى ذلك, دعمت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة أقسام الطوارئ في كافة المستشفيات بالتجهيزات والكوادر البشرية واألجهزة
وأكد الدكتور الشالحي أن رسالة صحة المدينة تكمن في توفير منظومة خدمات صحية متكاملة من خالل . واألدوية والمستلزمات الطبية

برامج عالجية وإسعافية حسب معايير الجودة الشاملة, كما توجد في منطقة المدينة المنورة مستشفيات معنية بخطط الطوارئ ومن ضمن هذه 
خيبر, : لملك فهد, األنصار, الميقات, أحد داخل المدينة, أما المستشفيات التي تقع على الطرقات السريعة وفي المداخل تشملا: المستشفيات

سريرا, فيما يبلغ  22سريرا, باإلضافة إلى أسرة العناية المركزة والبالغ عددها  4441ينبع, الحناكية, الحمنة, حيث يبلغ إجمالي عدد األسرة 
 022سريرا باإلمكان زيادتها إلى  402كما توجد في تلك المستشفيات أسرة طوارئ يبلغ عددها . سريرا 52عناية المخففة عدد أسرة ال

 .سرير
مركزا إسعافيا  02وأشار الناطق اإلعالمي بهيئة الهالل األحمر بالمدينة المنورة محمود محمد خياط إلى أن عدد المراكز الثابتة بالمنطقة بلغ 

مراكز موسمية وأسطول  42شخصا من أطباء ومسعفين وسائقين ومتطوعين ومؤقتين وإداريين وفنيين و 022لية تبلغ أكثر من بطاقة إجما
سيارة إسعاف مجهزة بكل التجهيزات مع سيارات خدمات مساندة وخمس سيارات إسعاف تدخل  22من سيارات اإلسعاف يضم أكثر من 

 .سريع
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 التحقيقات جارية لكشف المالبسات: « عكاظ»وقاض يؤكد لـ.. مطوف يتظلم

 ات التوظيف بمؤسسة طوافة أهليةتحقق في تجاوز« الحج»
 (مكة المكرمة)أحمد الحسني  

لعربية, يتهم فيها مجلس إدارة تحقق وزارة الحج في شكوى تقدم بها مطوف في المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول ا
المؤسسة بالتالعب في الالئحة التنفيذية الجديدة التي أقرها وزير الحج لهذا العام والتي تقضي بإعادة تقييم معايير تقييم 

العمل في مكاتب الخدمة الميدانية للمؤسسات األهلية للطوافة واختيار رؤساء ونواب وأعضاء مكاتب الخدمة بما يضمن 
 .ة بين أبناء الطائفةالعدال

وكيل وزارة الحج حاتم بن حسن قاضي, أن الوزارة تلقت الشكوى رسيما من المطوف المتظلم ويجري « عكاظ»وأكد لـ
 .التحقيق فيها وال يمكن اإلفصاح بمزيد من المعلومات حتى انتهاء فترة التحقيق

وبدأت الوزارة التحقيق في الشكوى بعد ورودها من المطوف محمد خشيفاتي بعد صدور الالئحة الخاصة بتشكيل 
مجموعات الخدمة الميدانية التي اعتمدها وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار, وسجل المطوف خشيفاتي حسب 

يطلبه, رغم التزامه بتطبيق الالئحة كاملة ولم  اإلجراءات التي وضعتها المؤسسة, إال أنه فوجئ بوضعه في مكان لم
 .يرتكب أي خطأ, مؤكدا أن ما قامت به المؤسسة يعتبر مخالفة لبنود الالئحة

إجراءات مستحدثة ال تتوافق مع الئحة الوزارة, وبين أن  2وفند المطوف خشيفاتي في شكواه تجاوزات المؤسسة في 
صنفت الالئحة فئات الحجاج إلى عدة فئات وأتاحت لكل رئيس مجموعة »المؤسسة ارتكبت عددا من المخالفات, وقال 

التقدم لطلب التشكيل, إال أن إدارة المؤسسة زادت على ذلك لغرض ما وحتى يضيق بنا الخناق, وعملت على إجبار 
 .«المطوفين على تحديد الفئة, ما جعل كثير من المتقدمين يفتقدون الفرصة في المنافسة

من حق المتقدمين الحصول على الفئات المتقدمين لها وخصوصا ممن التزموا بتوفير الشروط » وأضاف خشيفاتي
المطلوبة, ولم تتح لهم الفرصة بناء على نتائج المفاضلة في حال إجرائها, وذلك لم يتحقق من قبل مجلس اإلدارة, حيث 

الزوائد أو المكاتب التي تعتبر في أقل مستويات  يمكن الحصول على الفئة المتقدم لها وترحيله من قبل مجلس اإلدارة إلى
 .«الخدمة وهذه مخالفة صريحة لالئحة

إن الالئحة نصت على أن المفاضلة تتم بين المتقدمين لمكتب الخدمة, إال أن مجلس اإلدارة ولغرض ما »واستطرد قائال 
ى لحرمان الكثير من درجاتهم المرتفعة أعضاء منهم الرئيس ونائبان, ما أد 2طبق المفاضلة على كامل المجموعة وهم 

نتيجة لدخول أعضاء جدد ال يحملون خبرة أو دورات, وبذلك يكون المجلس حرم الرؤساء المتقدمين في المفاضلة مما 
 .«حصلوا عليه من درجات وتقديرات

المرشحين كشهادات وأكد أن مجلس اإلدارة لم يقوم بواجبه تجاه التحقق من صحة ومصداقية األوراق المقدمة له من 
دراسية أو دورات أو خبرات بل تم قبولها من الجميع دون تدقيق أو مطابقة مع األصول, مما أتاح للبعض تقديم صورة 

 .غير حقيقية وهذا تفريط من مجلس اإلدارة
سمية إن مجلس اإلدارة اعتمد قبول بعض المتقدمين مما كانوا يعملون في قطاعات المؤسسة اإلدارية المو»وزاد 

هناك تجاوز لبعض المتقدمين من », وقال «كرؤساء مجموعات وهم لم يسبق لهم العمل في مجموعات الخدمة الميدانية
قبل مجلس اإلدارة فيما يخص تقديرات المتقدمين, ورغم أن الالئحة نصت على وجوب حصول المتقدم على تقدير جيد 

 .«لم تحقق هذه المادة وقد يكون هناك من استثني حسب معلوماتيجدا خالل السنوات الثالث األخيرة, إال أن اإلدارة 
وأكد أنه رغم أن الالئحة ألزمت مجلس اإلدارة باتخاذ اإلجرءاءت النظامية العادلة للتمثيل األسري بمشاركة أكبر عدد 

ط العمر تم استبداله من األسر, إال أنه لم يراع العدالة, واعتمد ثالثة مكاتب سياحية أحد رؤسائها لم ينطبق عليه شر
 .بشخص آخر من نفس األسرة

وطالب خشيفاتي في شكواه بالتحقيق مع رئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ الئحة وزارة الحج في المؤسسة, مبينا أنه صادر 
 .حقوق المطوفين وتجاوز اآلليات المتبعة
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 الصحة تطلق برنامًجا متطوًرا لتزويد الحجاج باإلرشادات الطبية

 الرياض -نايف الحربي

 82/90/8902السبت 

للسنة العاشرة على التوالي عبر الهاتف المجاني للمركز ( لنا عنوان... صحة ضيوف الرحمن)تعتزم وزارة الصحة خدمة 

، حيث سيتم إستضافة مجموعة من كبار االستشاريين saudimoh@ وعبر حساب وزارة الصحة على تويتر 2998808888

ذلك للرد على جميع االتصاالت واإلجابة على استفسارات المواطنين والمختصين في مختلف التخصصات الصحية وبشكل يومي و

وتتضمن الخدمة معلومات عن االشتراطات الصحية الواجب توافرها في الحجاج . والمقيمين الراغبين بأداء مناسك الحج لهذا العام

م 80/0/8902هـ الموافق 82/00/0828 والمعتمرين باإلضافة إلى معلومات إرشادية أثناء الحج، حيث يستضيف المركز يوم األحد

في الفترة الممتدة من الساعة الواحدة ظهًرا وحتى الثالثة عصًرا الدكتور ناصر الدوسري استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد 

 .للرد على استفسارات المرضى وذويهم في هذا التخصص المهم

التوعوية واإلرشادية قبل ( صحة ضيوف الرحمن)لصحة تقديم خدمة ويواصل مركز معلومات اإلعالم والتوعية الصحية بوزارة ا

م وخالل الفترة من الساعة العاشرة 29/0/8902هـ الموافق88/00/0828وأثناء موسم الحج والعمرة حيث يستضيف يوم االثنين 

للحديث عما يتعلق باألمراض صباًحا وحتى الثانية عشرة ظهًرا الدكتورة نسرين الشربيني استشارية أمراض معدية وحميات وذلك 

أما . الوبائية والمعدية وتقديم النصح واإلرشاد للحجاج والوقاية من هذه األمراض مع بيان كيفية التعامل مع أي طارئ ـ ال سمح اهلل

 م يستضيف المركز من الساعة العاشرة صباًحا وحتى الثانية عشرة ظهًرا0/09/8902هـ الموافق 82/00/0828يوم الثالثاء 

  .الدكتورة أم الخير عبداهلل أبو الخير استشارية أورام وأمراض دم

م من الساعة العاشرة صباًحا وحتى الثانية عشرة ظهًرا 8/09/8902هـ الموافق 82/00/0828و يستضيف المركز األربعاء 

الدكتورة نائلة أبو الجدائل استشارية األمراض الصدرية، إلى ذلك تحل الدكتورة صفية الشربيني استشارية غدد صماء وسكري في 

 .2/00/8902هـ الموافق 82/00/0828ى الثانية عشرة ظهًرا يوم الخميس الفترة من الساعة العاشرة صباًحا وحت
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 وتلفريك جديد فى الجماوات.. شوارع رئيسة 8تطوير : أمانة المدينة

 

 المدينة المنورة -فيصل العمري 

 82/90/8902السبت 

من مصادر مطلعة في أمانة المدينة المنورة أن األمانة بصدد إقامة مشروع إنشاء تلفريك في حي الجماوات وتحديًدا « المدينة»علمت 

من ذات المصادر أن المشروع تم اعتماده من قبل األمانة والذي سيوكل إلى شركة « المدينة»في جبال الجماوات المعروفة، وعلمت 

فترة المقبلة، وُتعد منطقة الجماوات من المناطق التاريخية في المدينة المنورة المعتمدة ضمن المواقع التاريخية عالمية لتنفيذه في ال

جبال غير كبيرة تقع في الجهة الغربية من المدينة المنورة على امتداد قسم من وادي  2لدى هيئة تطوير المدينة والجماوات هي 

 .ميل واضح جهة الشمال العقيق وتمتد من الغرب إلى الشرق مع

من مصادرها أن أمانة المدينة تعتزم إجراء عملية توسيع وتطوير ألربعة شوارع رئيسية في « المدينة»على صعيد متصل علمت 

متر  299المدينة المنورة وهي شارع السالم وشارع الملك عبدالعزيز وشارع الملك فهد وشارع قباء والتي سوف يصبح بعرض 

ها لكي تصبح مناطق تجارية وسكنية تحتوي على أبراج متعددة األدوار، وأفادت ذات المصادر بأن عمليات التطوير حيث سيتم تطوير

التي سوف تشهدها الشوارع سالفة الذكر سيتم البدء فيها خالل عامين على أقل تقدير مشيرة إلى أن هذه المشروعات تم اعتمادها من 

 .ى حيالهاقبل األمانة دون الكشف عن تفاصيل أخر
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 الت حجاج مصرووصول أول رح.. ألف حاج في المدينة المنورة 419

 

 المحسن محمد – المنورة المدينة

وصلت لمطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة فجر أمس أولى رحالت الحجاج المصريين، 

. االحتفائي الستقبال أولى رحالت الحج عن كل جنسية باستقبال حجاج مصروواصلت المؤسسة األهلية لألدالء برنامجها 

إن البرنامج بدأ في استقبال الحجاج الماليزيين، فيما كان آخر »وقال المدير التنفيذي للمؤسسة محمد عبداهلل بصراوي 

الورود وسط بهجة الحجاج فعالياته استقبال حجاج إيران وحجاج مصر، حيث ُقدمت لهم تمور وحلويات المدينة ورشوا ب

 .«وسرورهم بالوصول لمدينة المصطفى صلى اهلل عليه وسلم

( 376)ألفًا و( 914)أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة حتى مساء أمس األول األربعاء بلغ »وأضاف بصراوي 

حاجًا، فيما يتوقع ( 646)ألفًا و( 696)حاجًا، والمتبقي في المدينة ( 693)ألفًا و( 177)حاجًا، غادر منهم لمكة المكرمة 

 .«حاجًا( 797)ألفًا و( 683)أن يبلغ عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة هذا العام مليونًا و

 

 

 

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86
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 ةاألدالء تواصل برنامجها الستقبال الحجاج بورود وتمور المدين
 الف حاج( 144)المدينة أكثر من  فيما وصل

 
 

 

لمنورة برنامجها أالحتفائي الستقبال أولى رحالت الحج عن كل تواصل المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة ا
جنسية أوضح ذلك المدير التنفيذي للمؤسسة محمد عبداهلل بصراوي الذي أضاف أن المؤسسة دأبت في 
كل عام على تنظيم برنامجًا احتفائيًا بأولى رحالت الحج من كل جنسية يقوم فيه قيادات المؤسسة وفي 

اإلدارة الدكتور يوسف حوالة بتقديم الهدايا والورود وتمور المدينة للحجاج الكرام مقدمتهم رئيس مجلس 
مبينًا أن البرنامج بدأ باستقبال الحجاج الماليزيين فيما كان آخر فعالياته استقبال حجاج ايران وحجاج 

لمدينة  مصر حيث قدم لهم تمور وحلويات المدينة ورشوا بالورود وسط بهجة الحجاج وسرورهم بالصول
المصطفى صلى اهلل عليه وسلم وأضاف بصراوي أن عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة حتى مساء 

( 012)الف و( 422)حاجًا غادره منهم لمكة المكرمة ( 224)الف و( 146)ذو القعدة بلغ  46االربعاء 
حجاج القدمين للمدينة حاجًا فيما يتوقع أن يبلغ عدد ال( 464)الف و ( 010)حاجًا والمتبقي في المدينة 

  .حاجًا( 512)الف و( 022)المنورة هذا العام مليون و
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 األدالء تواصل برنامجها الستقبال الحجاج بورود وتمور المدينة

الف حاج( 914)فيما وصل المدينة أكثر من   

 

االدالء -ادارة االعالم  -محمد بصراوي   

أوضح   تواصل المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة برنامجها أالحتفائي الستقبال أولى رحالت الحج عن كل جنسية

ذلك المدير التنفيذي للمؤسسة محمد عبداهلل بصراوي الذي أضاف أن المؤسسة دأبت في كل عام على تنظيم برنامجًا 

فيه قيادات المؤسسة وفي مقدمتهم رئيس مجلس اإلدارة الدكتور يوسف احتفائيًا بأولى رحالت الحج من كل جنسية يقوم 

حوالة بتقديم الهدايا والورود وتمور المدينة للحجاج الكرام مبينًا أن البرنامج بدأ باستقبال الحجاج الماليزيين فيما كان آخر 

وا بالورود وسط بهجة الحجاج فعالياته استقبال حجاج ايران وحجاج مصر حيث قدم لهم تمور وحلويات المدينة ورش

وأضاف بصراوي أن عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة حتى  وسرورهم بالصول لمدينة المصطفى صلى اهلل عليه وسلم 

حاجًا ( 882)الف و( 022)حاجًا غادره منهم لمكة المكرمة ( 222)الف و( 800)ذو القعدة بلغ  00مساء االربعاء 

حاجًا فيما يتوقع أن يبلغ عدد الحجاج القدمين للمدينة المنورة هذا العام مليون ( 202)لف و ا( 888)والمتبقي في المدينة 

 .  حاجًا( 282)الف و( 822)و

 

 



 
 

 
17 

 
 
 
 
 
 
 

basr@adilla.com.sa-m


