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 832أسفرت الجوالت الميدانية التي نفذها قطاع الطوارئ والسالمة بالمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة عن رصد 

 927الموسم حتى يوم أمس وشملت زيارة ميدانية قامت بها اللجان والفرق الميدانية منذ بداية  2828ضمن , دارًا مخالفة

 .دارًا لسكنى الحجاج

وأوضح مساعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء للطوارئ والسالمة المسؤول عن معالجة نقص التجهيزات 

 والخدمات العامة بالدور السكنية فتح الرحمن أبو الجود أن الجوالت المكثفة التي يقوم بها قطاع الطوارئ والسالمة

بالمؤسسة على الدور السكنية قبل وصول الحجاج وأثناء إقامتهم بالمدينة المنورة للتأكد من توفر المتطلبات األساسية 

, دارًا استجاب مالكها لإلنذار األول وتم معالجة مخالفاتها 292مشيرًا إلى أن من بينها , للحجاج وجميع وسائل السالمة

 .دارًا أخرى طبقًا لالئحة العقوبات 26فيما تم تحرير محاضر ضبط مخالفة بحق 

حالة تم تأمين النواقص فيها  232حالة نواقص في تجهيزات الدور السكنية منها  228وبّين أن الفرق الميدانية سجلت 

حالة وحسم  62فيما قامت المؤسسة األهلية لألدالء بتأمين النواقص التي تم رصدها في , من قبل أصحاب هذه الدور

 .مبلغ تأمين اإلسكان الخاص بهذه الدور تكلفتها من

ولفت أبو الجود النظر إلى أن قطاع الطوارئ والسالمة ينفذ ثالثة برامج رئيسية ضمن مهامه تتضمن برنامج الطوارئ 

والتنسيق مع , والسالمة الذي يعنى بمتابعة حاالت الطوارئ التي تظهر ميدانيًا ولها عالقة مباشرة بخدمة الحجاج الكرام

 .جهات الخارجية ذات العالقة وجهات االختصاص داخل المؤسسةال

وأفاد أن القطاع ينفذ كذلك برنامج زيارات الدور السكنية للتأكد من توفر التجهيزات والخدمات العامة في المباني السكنية 

لث بتأمين النواقص في فيما يختص البرنامج الثا, المعدة إلسكان الحجاج قبل وصولهم إلى مساكنهم وخالل فترة إقامتهم

التجهيزات والخدمات العامة ويتولى القائمون على هذا البرنامج العمل على تأمين وتوفير النواقص في التجهيزات 

مضيفًا أن هناك ارتفاعًا طفيفًا هذا العام في عدد , والخدمات العامة عند مالحظة وتسجيل كافة النواقص في الدور السكنية

 .ت النواقص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضيالمخالفات وعدد حاال
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 يدعو حجاج بيت اهلل الحرام ألداء مناسكهم بكل طمأنينة والبعد عن كل ما يصرفهم عن ذلك: سمو وزير الداخلية 

 

أوضح صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا أن األجهزة األمنية 

المستنفرة لتقديم الخدمات لحجاج بيت اهلل وحفظ األمن في األماكن المقدسة وتأمين سالمة الحجاج والمعتمرين تستخدم تقنيات 

ألفًا من رجال األمن ،إضافة إلى القوات المساندة لهم (  55)منية يقوم على تنفيذها ما مجموعه متطورة وتجهيزات حديثة وخططًا أ

من وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة االستخبارات العامة ، معلنًا سموه أن هذا العام شهد صدور الموافقة السامية 

  .وامها أربعون ألفًا من رجال األمنالكريمة على إنشاء القوات الخاصة بأمن الحج والعمرة وق

وشدد سموه على أن مقتضى األمانة في الحفاظ على سالمة وأمن حجاج بيت اهلل الحرام يستدعي منا أخذ جميع االحتماالت على 

 محمل الجد والمملكة العربية السعودية شهدت في الماضي القريب حملة إرهابية شرسة لم تستثن األراضي المقدسة وبفضل اهلل

 .تمكنت من مواجهتها والحد من مخاطرها وتجنيب البالد والعباد شرورها

وأعرب سموه عن أمله بأن يؤدي كل حاج نسكه بكل طمأنينة مع البعد عن كل ما يصرفه عن ذلك ، وحكومة خادم الحرمين 

 .هم عن ذلك ويعرضهم للخطرالشريفين تدعو كافة الحجاج والمعتمرين الى االلتزام بأداء النسك والبعد عن أي عمل يصرف

  :-جاء ذلك في حديث لسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا أدلى به لوكالة األنباء السعودية فيما يلي نصه

 ؟كيف ترون استعدادات المملكة لحج هذا العام : سؤال 

 -حفظه اهلل  -لحرام ، وخادم الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية شرفها اهلل قادة وشعبًا بخدمة حجاج بيت اهلل ا: جواب 

يضع العناية بحجاج بيت اهلل الحرام وتوفير األجواء اآلمنة لهم وتيسير أدائهم لمناسكهم في مقدمة أولوياته ، ولذلك فإن جميع 

 .األجهزة الحكومية مجندة لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام وزوار مسجد رسوله صلى اهلل عليه وسلم

لى الصعيد األمني فإن جميع األجهزة األمنية مستنفرة لتقديم الخدمات لحجاج بيت اهلل وحفظ األمن في األماكن المقدسة وتأمين أما ع

سالمة الحجاج والمعتمرين وذلك من خالل استخدام تقنيات متطورة وتجهيزات حديثة وخطط أمنية يقوم على تنفيذها ما مجموعه 

افة إلى القوات المساندة لهم من وزار ة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة االستخبارات العامة ، ألفًا من رجال األمن إض( 55)

وقد شهد هذا العام صدور الموافقة السامية الكريمة على إنشاء القوات الخاصة بأمن الحج والعمرة وقوامها أربعون ألفًا من رجال 

ت لتكون قادرة على أداء المهام المنوطة بها في خدمة حجاج بيت اهلل الحرام وزوار األمن، والعمل جار على إعداد وتجهيز هذه القوا

  .األماكن المقدسة على مدار العام

 ؟إلى أي حد ستؤثر األوضاع المضطربة في المنطقة والتهديدات اإلرهابية على الحالة األمنية في حج هذا العام : سؤال 

سالمة وأمن حجاج بيت اهلل الحرام يستدعي منا أخذ االحتماالت كافة على محمل الجد  إن مقتضى األمانة في الحفاظ على: جواب 

 .والمملكة العربية السعودية شهدت في الماضي القريب حملة إرهابية شرسة لم تستثن األراضي المقدسة

فقد تم مواجهة هذه الحملة  وبفضل من اهلل ثم بموقف القيادة الرشيدة وتكاتف أبناء المجتمع السعودي وتضحيات رجال األمن

اإلجرامية والحد من مخاطرها وتجنيب البالد والعباد شرورها وقد أكسب ذلك أجهزتنا األمنية بعد توفيق اهلل خبرة وثقة في مقدرتها 

ة مع وما نأمله هو أن يؤدي كل حاج نسكه بكل طمأنين. على التعامل مع التهديدات كافة قبل وقوعها وحال وقوعها وبعد وقوعها

البعد عن كل ما يصرفه عن ذلك فالحج ليس مجااًل للنزاعات السياسية والفروقات المذهبية ، ومع األخذ بعين االعتبار ضيق المكان 

وتزاحم أعداد الحجاج فإن أي نوع من االضطرابات قد يؤدي إلى كوارث ال سمح اهلل ، ولذلك فأن حكومة خادم الحرمين الشريفين 

  .تمرين كافة إلى االلتزام بأداء النسك والبعد عن أي عمل يصرفهم عن ذلك ويعرضهم للخطرتدعو الحجاج والمع

 ؟تشهد األماكن المقدسة طفرة من المشاريع االستراتيجية ، ما مدى تأثير ذلك على موسم حج هذا العام : سؤال 

 

 

  //يتبع //
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مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن  كما هو مشاهد على أرض الواقع ال يزال العمل قائمًا على قدم وساق في: جواب 
عبدالعزيز لتوسيع الحرم المكي الشريف ومع التوجه بتقليل أعداد حجاج هذا العام مقارنة باألعوام السابقة نتيجة لألعمال اإلنشائية 

كما سيسهم مشروع خادم ..  فإنه من المتوقع أن تتضاعف الطاقة االستيعابية للمطاف بعد انتهاء أعمال التوسعة بإذن اهلل.. 
الحرمين الشريفين لتوسعة الحرم النبوي الشريف في زيادة أعداد زوار مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم في المستقبل القريب 

  .بإذن اهلل
تيعابية في موسم حج بالنظر إلى ما أشرتم إليه من تأثير المشاريع االستراتيجية القائمة على الطاقة االس.. صاحب السمو : سؤال 

 ؟هذا العام ، كيف ترون إمكانية التحكم في أعداد الحجاج من الداخل 
نحن لدينا ثقة عالية بتقدير المواطنين والمقيمين في المملكة للظروف االستثنائية في حج هذا العام وذلك بااللتزام باألنظمة : جواب 

وقد تم تشغيل بوابات اليكترونية في مداخل مكة المكرمة لضبط .. الحج  والحصول على التصاريح النظامية لمن يريد أداء مناسك

  .حركة دخول الحجاج والسماح فقط لمن يحملون التصاريح النظامية بذلك
ما مدى الحزم في التقيد بنسب الحجاج المعلنة للدول اإلسالمية خاصة التي اتخذت بالتزامن مع أعمال التوسعة في المسجد : سؤال 

 .؟ وفي حالة قدوم حجاج خارج نطاق النسب المحددة هل سيتم إعادة الحجاج لبلدانهم أم السماح لهم بأداء ركن الحج؟الحرام 
ذلك أن ما صدر من .. نحن ملتزمون بنسب الحجاج المعلنة للدول اإلسالمية التي ُقررت بالتزامن مع أعمال التوسعة : جواب 

فالطاقة االستيعابية ألعداد .. من حجاج العام الماضي له مبرراته الواقعية والمنطقية % 02الجهات العليا بتخفيض تلك النسب بواقع 
ومن جهة أخرى فإن تأشيرة الحج تسبق القدوم ولن يقدم أو يصل للمنافذ إال من لديه .. الحجاج مع تلك المشاريع قد انخفضت كثيرًا 

رات في الخارج بااللتزام بالنسبة المقررة وهذه إجراءات غاياتها سالمة وقد صدرت األوامر لوزارة الخارجية والسفا.. تأشيرة حج 

 .الحجاج وأمنهم وتمكينهم من أداء هذه الفريضة العظيمة بيسر وسهولة

 

 

 

 الشؤون اإلسالمية تطلق التطبيق االلكتروني الخاص بكتب الحج

 م واس 3444أكتوبر  40هـ الموافق  4040ذو الحجة  40الرياض 

, لقت وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي أط

 .الخدمات التفاعلية التي تضم كتب الوزارة المتعلقة بمناسك الحج والكتب اإلرشادية والتوعوية عبر األجهزة البصرية الذكية

لتقديم خدمة تقنية حديثة تواكب العصر ومتطلبات ( الخدمة التفاعلية)الة في الحج من خالل لجنة وتأتي الخطوة استكمااًل لجهود الوك

( آي فون ,آي باد ,اندرويد)الجيل الجديد, حيث تعتمد على إصدار الكتب اإللكترونية تعمل على الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية 

 .ية عن طريق مفاتيح الشراء االلكتروني المخصصة لهذه األجهزةبحيث يتمكن المستخدم من تحميل عدد من الكتب المجان

كتابًا من الكتب العلمية اإلرشادية باللغة العربية واإلنجليزية وجميعها من إصدارات الوزارة حيث دشنت هذه (  40) وجرى إصدار 

 (.كتب وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ) الكتب من خالل تطبيق 

في هذا العام تم التوقيع مع إحدى الشركات المتخصصة لنشر الكتب التي تقدمها الوزارة في موسم الحج بزيادة عدد الكتب و

واألندرويد  ios) المرفوعة على التطبيق وبإمكان الراغبين في اإلفادة منها االطالع عليها مجانًا من خالل المتاجر الخاصة بنظامي 

.) 

واًل وإقبااًل كثيرًا من الحجاج لسهولة الوصول إليها وحرصًا من الوزارة على مواكبة تقنية المعلومات فيما وتالقي هذه التقنية قب

تقدمة الوكالة من خدمات لمستفيديها عمومًا وحجاج بيت اهلل الحرام على وجه الخصوص وجهة بتنفيذ خدمة الرد على استفسارات 

صال المعلومة الصحيحة للحجاج واغتنام موسم الحج لتزويد ضيوف الرحمن بما يعينهم وأسئلة زوار موقع الوزارة عبر االنترنت إلي

 .فيما يتعلق بالدعوة إلى منهج السلف الصالح بعيدًا عن الغلو والجفاء

 //انتهى // 
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 مؤسسة مطوفي حجاج الدول األفريقية غير العربية تنظم اللقاء السنوي التعريفي الثامن بخطة التفويج لمنشأة الجمرات

لجمرات للمسؤولين نظمت مؤسسة مطوفي حجاج الدول األفريقية غير العربية اليوم اللقاء السنوي التعريفي لخطة التفويج لمنشأة ا

مجموعة  45عن التفويج بمكاتب شؤون الحجاج، ومنظمي قدومهم ومجموعات الخدمات الميدانية التابعة للمؤسسة والبالغ عددها 

خدمة ميدانية، بحضور وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة رئيس فريق تنظيم التفويج لمنشأة الجمرات الدكتور عيسى بن محمد 

دارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول األفريقية غير العربية المطوف عبدالواحد بن برهان سيف الدين، رواس، ورئيس مجلس إ

ومساعد قائد قوات أمن الحج إلدارة وتنظيم المشاة العميد مسعود بن فيصل العدواني، والمشرف العام على التوعية بالدفاع المدني 

ج بوزارة الحج سمير بن أحمد األسدي، وذلك بقاعة بدر لالحتفاالت بمكة العقيد سعد الرميح، والمشرف العام على برنامج التفوي

  .المكرمة

وبدأ اللقاء بتالوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول األفريقية غير العربية كلمة 

لخدمة وراحة  -أيدها اهلل  -رحب فيها بالمشاركين في اللقاء السنوي الذي يهدف إلى إبراز الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة 

الجهود المبذولة من الجهات المعنية كافة بعملية التفويج وحرصهم على تحقيق التناغم في األداء ودقة ضيوف الرحمن، مشيدًا ب

التنفيذ في إدارة المشاة وتنظيم الحشود بما يحقق أعلى معدالت السالمة واألمن لحجاج بيت اهلل العتيق أثناء عملية تفويجهم إلى 

ا وبرامجها لموسم حج هذا العام وفق أعلى المعايير والضوابط التي وضعتها منشأة الجمرات، مؤكدًا أن المؤسسة رسمت خطته

، مشيرًا إلى أن مكاتب -وفقهم اهلل  -وزارة الحج للوصول بالخدمات إلى أفضل المستويات بما يحقق توجيهات وتطلعات والة األمر 

المؤسسة على أرض الواقع وفق اإلستراتيجية  مجموعات الخدمة الميدانية أكملت وهلل الحمد استعداداتها كافة لتنفيذ خطة

الموضوعة واألهداف التي وضعت لها للخروج بموسم مثالي بمشيئة اهلل تعالى، سائال اهلل أن يوفق الجميع ويكلل الجهود بالنجاح 

  .ألعمال الحج كافة

رة المشاة وتنظيم الحشود في الحج والعمرة عرضًا شاماًل عن إدا، بعد ذلك قدم مساعد قائد قوات أمن الحج بإدارة وتنظيم المشاة 

تناول فيه الظواهر المرصودة بمشعر منى قبل إنشاء إدارة وتنظيم المشاة والمتمثلة في االفتراش وعشوائية الحركة وحمل األمتعة، 

لتفويج الحجاج إلى منشأة  مشيرًا إلى ما تحقق من نتائج إيجابية بتوفيق من اهلل تعالى حتى اآلن وفق أساليب علمية وتنظيمية دقيقة

الجمرات، إلى جانب شرحه للخطة اإلستراتيجية إلدارة الحشود البشرية، موضحًا فيه أن هناك فرق متخصصة مجهزة باآلليات 

والدرجات العاملة على مدار الساعة للقضاء على االفتراش عالوة على إعداد خطة محكمة لتوزيع الكثافة العددية من الحجاج 

 410قيادة ميدانية يتفرع منها  25إلى المسجد الحرام من أجل تحقيق األمن والسالمة لضيوف الرحمن، مبينًا أن هناك المتجهين 

مركزًا أمنيًا وزعت على امتداد خطوط المشاة، مضيفًا أن خطة التفويج لمنشأة الجمرات تعتمد على توحيد االتجاه، مبينًا أن هناك 

  .حيث تعتمد تلك الخطط على توحيد المسارات -ال قدر اهلل  -ئ عرضي خطط بديلة في حالة حدوث أي طار
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 مخالفة في مساكن الحجاج 242المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة ترصد  

 

 832أسفرت الجوالت الميدانية التي نفذها قطاع الطوارئ والسالمة بالمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة عن رصد 

 927الموسم حتى يوم أمس وشملت زيارة ميدانية قامت بها اللجان والفرق الميدانية منذ بداية  2828ضمن , دارًا مخالفة

 .دارًا لسكنى الحجاج

وأوضح مساعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء للطوارئ والسالمة المسؤول عن معالجة نقص التجهيزات 

 والخدمات العامة بالدور السكنية فتح الرحمن أبو الجود أن الجوالت المكثفة التي يقوم بها قطاع الطوارئ والسالمة

بالمؤسسة على الدور السكنية قبل وصول الحجاج وأثناء إقامتهم بالمدينة المنورة للتأكد من توفر المتطلبات األساسية 

, دارًا استجاب مالكها لإلنذار األول وتم معالجة مخالفاتها 292مشيرًا إلى أن من بينها , للحجاج وجميع وسائل السالمة

 .دارًا أخرى طبقًا لالئحة العقوبات 26فيما تم تحرير محاضر ضبط مخالفة بحق 

حالة تم تأمين النواقص فيها  232حالة نواقص في تجهيزات الدور السكنية منها  228وبّين أن الفرق الميدانية سجلت 

حالة وحسم  62فيما قامت المؤسسة األهلية لألدالء بتأمين النواقص التي تم رصدها في , من قبل أصحاب هذه الدور

 .مبلغ تأمين اإلسكان الخاص بهذه الدور تكلفتها من

ولفت أبو الجود النظر إلى أن قطاع الطوارئ والسالمة ينفذ ثالثة برامج رئيسية ضمن مهامه تتضمن برنامج الطوارئ 

والتنسيق مع , والسالمة الذي يعنى بمتابعة حاالت الطوارئ التي تظهر ميدانيًا ولها عالقة مباشرة بخدمة الحجاج الكرام

 .جهات الخارجية ذات العالقة وجهات االختصاص داخل المؤسسةال

وأفاد أن القطاع ينفذ كذلك برنامج زيارات الدور السكنية للتأكد من توفر التجهيزات والخدمات العامة في المباني السكنية 

لث بتأمين النواقص في فيما يختص البرنامج الثا, المعدة إلسكان الحجاج قبل وصولهم إلى مساكنهم وخالل فترة إقامتهم

التجهيزات والخدمات العامة ويتولى القائمون على هذا البرنامج العمل على تأمين وتوفير النواقص في التجهيزات 

مضيفًا أن هناك ارتفاعًا طفيفًا هذا العام في عدد , والخدمات العامة عند مالحظة وتسجيل كافة النواقص في الدور السكنية

 .ت النواقص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضيالمخالفات وعدد حاال
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 مخالفة في مساكن الحجاج 242ترصد « األدالء»و ..

 (المدينة المنورة)عكاظ  

أسفرت الجوالت الميدانية التي نفذها قطاع الطوارئ والسالمة بالمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة عن 

زيارة ميدانية قامت بها اللجان والفرق الميدانية منذ بداية الموسم  2828دارا مخالفة, ضمن  832رصد 

 .دارا لسكنى الحجاج 927حتى يوم أمس وشملت 

لس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء للطوارئ والسالمة المسؤول عن معالجة نقص وأوضح مساعد رئيس مج

التجهيزات والخدمات العامة بالدور السكنية فتح الرحمن أبو الجود أن الجوالت المكثفة التي يقوم بها قطاع 

المنورة هي الطوارئ والسالمة بالمؤسسة على الدور السكنية قبل وصول الحجاج وأثناء إقامتهم بالمدينة 

دارا  292للتأكد من توفر المتطلبات األساسية للحجاج وجميع وسائل السالمة, مشيرا إلى أن من بينها 

دارا  26استجاب مالكها لإلنذار األول وتمت معالجة مخالفاتها, فيما تم تحرير محاضر ضبط مخالفة بحق 

 .أخرى طبقا لالئحة العقوبات

حالة تم تأمين  232حالة نواقص في تجهيزات الدور السكنية, منها  228وبين أن الفرق الميدانية سجلت 

النواقص فيها من قبل أصحاب هذه الدور, فيما قامت المؤسسة األهلية لألدالء بتأمين النواقص التي تم 

 .حالة وحسم تكلفتها من مبلغ تأمين اإلسكان الخاص بهذه الدور 62رصدها في 
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 بقرار األمير فيصل بن سلمان

 ير قيادات إمارة المنطقةتدو

 

 (المدينة المنورة)خالد الجابري  

أصدر صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة عدة قرارات إدارية تقضي 

 .بتدوير عمل قيادات إمارة المنطقة

؛ تكليف وكيل اإلمارة المساعد للشؤون التنموية محمد «عكاظ»ب مصادر وتشمل هذه القرارات حس

مصطفى بن سيف صالح وكيال مساعدا للحقوق, مدير عام التخطيط والتنسيق التنموي وهيب بن محمد 

مستور السهلي وكيال مساعدا للشؤون التنموية وناطقا إعالميا لإلمارة, عبدالمحسن بن نائف بن حميد مساعدا 

ام مكتب سمو أمير المنطقة, عواد بن أحمد العوفي مديرا إلدارة شؤون الموظفين بجهاز اإلمارة, لمدير ع

محمد إبراهيم عباس مديرا عاما للشؤون المحلية إضافة لعمله مديرا عاما إلدارة المشاريع ومتابعة الخدمات, 

را إلدارة االستقبال وعالقات خالد محمد فاضل السادات مديرا عاما للمتابعة وخالد عبداهلل الضويان مدي

 .الجمهور ومديرا لمركز الخدمة الشاملة
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 مسكًنا 24داًرا مخالفة بالمدينة وتحرر محاضر بحق  342ترصد ” األدالء“

 داًرا سكنية للتأكد من توفر متطلبات الحجاج 980زيارة ميدانية على  1262

 المدينة -زاهد صادق بخش 

 44/44/3444الخميس 

 

أوضح مساعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء للطوارئ والسالمة فتح الرحمن أبو الجود أن قطاع الطوارئ والسالمة 

كثف من جوالته على الدور السكنية قبل وصول الحجاج الكرام وأثناء إقامتهم بالمدينة المنورة, حيث تم تنفيذ حتى يوم أول أمس 

 داًرا سكنية للتأكد من توفر المتطلبات األساسية للحجاج الكرام وجميع وسائل السالمة 980زيارة ميدانية على  4323

داًرا تم تحرير  24داًرا استجابت لالنذار األول وعالجت مخالفاتها و 498دار مخالفة منها  348وأسفرت هذه الجوالت عن رصد 

حالة تم ( 442)الة نواقص بتجهيزات الدور السكنية منها ح( 483)محاضر بحقها وطبقت عليها المخالفات النظامية فيما سجلت 

حالة وخصم قيمتها من تأمين ( 02)تأمين النواقص فيها من أصحاب هذه الدور فيما قامت المؤسسة األهلية لألدالء بتأمين النواقص 

  .اإلسكان الخاص بهذه الدور

ثالثة برامج رئيسية وهي برنامج الطوارئ والسالمة ويعنى هذا  وأضاف أبو الجود أن قطاع الطوارئ والسالمة ينفذ مهامه من خالل

البرنامج بمتابعة حاالت الطوارئ التي تظهر ميدانًيا ولها عالقة مباشرة بالحجاج الكرام والتنسيق مع الجهات الخارجية ذات العالقة 

وفر التجهيزات والخدمات العامة في المباني وجهات االختصاص داخل المؤسسة وبرنامج زيارات الدور السكنية ويعنى بالتأكد من ت

السكنية المعدة إلسكان الحجاج قبل وصول الحجاج الكرام إلى مساكنهم وخالل فترة إقامتهم فيما يختص البرنامج الثالث بتأمين 

يزات والخدمات العامة النواقص في التجهيزات والخدمات العامة حيث يعنى هذا البرنامج بالعمل على تأمين وتوفير النواقص في التجه

عند مالحظة وتسجيل وجود أي نواقص في الدور السكنية مضيًفا أن هناك ارتفاًعا طفيًفا هذا العام في عدد المخالفات وعدد حاالت 

 .النواقص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
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 لغات في الحج 2يستقبل البالغات بـ ” الهالل األحمر“
 فرًدا يعملون على مدار الساعة 160

 
. صمة المقدسة أحمد السرواني جاهزية غرفة العمليات لموسم حج هذا العام أكد رئيس عمليات هيئة الهالل األحمر بالعا

وقال ان غرفة العمليات المركزية بهيئة الهالل األحمر السعودي بالعاصمة المقدسة هي االنطالقة األولى للعملية االسعافية 

ام ومن هذا المنطلق حرصت الهيئة على التي تقدمها الهيئة ممثلة في فرقها األرضية والجوية لخدمة حجاج بيت اهلل الحر

االستفادة من التقنية المتوفرة في المملكة وخارجها لتكون سببا بعد اهلل في أن تصل الخدمة االسعافية التي تقدمها الهيئة 

 . لمحتاجيها في موسم الحج في أسرع زمن ممكن

ات منذ منتصف شهر ذو القعدة ويبدأ بصيانة واشار إلى أن االستعدادات تبدأ مبكرا لموسم الحج من خالل االستعداد

األجهزة في غرفة العمليات والتأكد من وسائل االتصال والهوائيات التابعة لغرفة العمليات ومدى جودة ربطها بالمراكز 

 . االسعافية األخرى لكي تكون على استعداد تام لتالفي جميع األخطاء التي تمت في العام الماضي

ساعة  42فردا على مدار الـ 061مليات التي تعد اللبنة األساسية للعمل االسعافي يعمل بها أكثر من إن غرفة الع: وأضاف

ليتمكنوا من تلقي بالغات طالبي الخدمة االسعافية بحيث يتم تقسيمهم حسب الخطة المتبعة والمعمول بها مشيرا إلى أن 

البالغات التي ترد من المبلغين الذين اليتحدثون اللغة العربية  غرفة العمليات التابعة للهيئة يعمل بها مترجمون للتعامل مع

وهذه هي السنة الرابعة على التوالي التي يتم العمل فيها بهذه الخطوة حيث يوجد مترجمون يجيدون اللغة الجاوية 

 . والهوساوية واالنجليزية والفرنسية واالوردو والفارسية

عمليات موظفين أصحاب خبرات في العمل الميداني وكذلك يوجد موظفون في ولفت السرواني إلى أنه يوجد في غرفة ال

التشغيل الذاتي يخضعون لدورات تأهيلية في هذا الشأن للتعامل مع البالغات كما أن الهيئة قد استفادت من المتطوعين 

توجيه كذلك يوجد كذلك في العمل بغرفة العمليات من خالل متطوعين من أطباء وأخصائيين حيث خصص موقع لهم لل

مكان مخصص للعنصر النسائي مشيرا إلى أن جميع منسوبي غرفة العمليات هم على يقين بأهمية العمل الذي يقومون فيه 

والمهمة التي على عاتقهم أمام اهلل أوال قبل كل شيء فلهم الخبرة الكافية من األعوام السابقة فهم يقومون باستقبال البالغات 

 .وترحيلها

ن الهيئة تتعامل مع البالغات الكاذبة من خالل الرفع لصاحب الصالحية ومن ثم رفعها لجهات ذات االختصاص وأوضح أ

 .للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة مرتكبيها
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 مخالفة في مساكن الحجاج بالمدينة 432رصد 

أسفرت الجوالت الميدانية التي نفذها قطاع الطوارئ والسالمة في المؤسسة األهلية لألدالء في المدينة 

زيارة ميدانية قامت بها اللجان والفرق الميدانية منذ بداية  2828دارًا مخالفة, في  832المنورة عن رصد 

س مجلس إدارة المؤسسة وقال مساعد رئي. دارًا لسكنى الحجاج 927الموسم حتى يوم أمس وشملت 

المسؤول عن معالجة نقص التجهيزات والخدمات العامة في الدور السكنية فتح الرحمن أبو الجود إن 

دارًا استجاب مالكها لإلنذار األول وتم معالجة مخالفاتها, فيما تم تحرير محاضر ضبط مخالفة بحق  292

 .دارًا أخرى طبقًا لالئحة العقوبات 26

حالة تم تأمين  232حالة نواقص في تجهيزات الدور السكنية منها  228وبّين أن الفرق الميدانية سجلت 

النواقص فيها من قبل أصحاب هذه الدور, فيما قامت المؤسسة األهلية لألدالء بتأمين النواقص التي تم 

 .حالة وحسم تكلفتها من مبلغ تأمين اإلسكان الخاص بهذه الدور 62رصدها في 
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نقصًا في التجهيزات 228دارًا مخالفة و 832رصد   

 أدالء المدينة يؤكدون ارتفاع مخالفات إسكان الحجاج عن العام الماضي

  
 جوالت مكثفة على الدور السكنية قبل وصول الحجاج

 خالد الزايدي -المدينة المنورة 

أوضح مساعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية فتح الرحمن أبو الجود أن قطاع الطوارئ والسالمة كثف من     
 .على الدور السكنية قبل وصول الحجاج وأثناء إقامتهم بالمدينة المنورة جوالته

 
 فتح الرحمن أبو الجود

لتأكد من توافر المتطلبات األساسية لضيوف الرحمن دارا سكنية وذلك ل 925زيارة ميدانية على  4222وجرى تنفيذ 
دارا استجابت لإلنذار األول وعالجت  492دارا مخالفة منها  242وجميع وسائل السالمة وأسفرت هذه الجوالت عن رصد 

 حالة نواقص بتجهيزات 422دارا تم تحرير محاضر بحقها وطبقت عليها المخالفات النظامية فيما سجلت  20مخالفاتها و
حالة تم تأمين النواقص فيها من أصحاب هذه الدور فيما قامت المؤسسة األهلية لألدالء بتأمين  442الدور السكنية منها 

 .حالة وحسم قيمتها من تأمين االسكان الخاص بهذه الدور 12النواقص 
برنامج الطوارئ والسالمة  وأضاف أبو الجود أن قطاع الطوارئ والسالمة ينفذ مهامه من خالل ثالثة برامج رئيسية وهي

ويعنى هذا البرنامج بمتابعة حاالت الطوارئ التي تظهر ميدانيًا ولها عالقة مباشرة بالحجاج والتنسيق مع الجهات 
الخارجية ذات العالقة وجهات االختصاص داخل المؤسسة وبرنامج زيارات الدور السكنية ويعنى بالتأكد من توفر 

في المباني السكنية المعدة إلسكان الحجاج قبل وصولهم إلى مساكنهم وخالل فترة إقامتهم التجهيزات والخدمات العامة 
فيما يختص البرنامج الثالث بتأمين النواقص في التجهيزات والخدمات العامة حيث يعنى هذا البرنامج بالعمل على تأمين 

د أي نواقص في الدور السكنية مضيفًا أن وتوفير النواقص في التجهيزات والخدمات العامة عند مالحظة وتسجيل وجو
 .هناك ارتفاعا طفيفا هذا العام في عدد المخالفات وعدد حاالت النواقص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
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 عن ضبط مخالفات في مساكن الحجاج بالمدينةجوالت ميدانية تسفر 
 

 :مروان قصاص -المدينة المنورة 

دارًا  432نفذ قطاع الطوارئ والسالمة بالمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة حملة لرصد المخالفات نتج عنها رصد 

دارًا  927زيارة ميدانية قامت بها اللجان والفرق الميدانية منذ بداية الموسم حتى يوم أمس، وشملت  0464ضمن  مخالفة،

 .لسكنى الحجاج

وأوضح مساعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء للطوارئ والسالمة فتح الرحمن أبو الجود، أن الجوالت المكثفة 

لسالمة بالمؤسسة على الدور السكنية قبل وصول الحجاج، وأثناء إقامتهم بالمدينة المنورة للتأكد التي يقوم بها قطاع الطوارئ وا

دارًا استجاب مالكها لإلنذار األول  092من توفر المتطلبات األساسية للحجاج وجميع وسائل السالمة، مشيرًا إلى أن من بينها 

 .دارًا أخرى طبقًا لالئحة العقوبات 61فة بحق وتم معالجة مخالفاتها، فيما تم تحرير محاضر ضبط مخال

حالة تم تأمين النواقص فيها من قبل  036حالة نواقص في تجهيزات الدور السكنية منها  024وبّين أن الفرق الميدانية سجلت 

فتها من مبلغ حالة وحسم تكل 26أصحاب هذه الدور، فيما قامت المؤسسة األهلية لألدالء بتأمين النواقص التي تم رصدها في 

 .تأمين اإلسكان الخاص بهذه الدور
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 مخالفة تصدرها المؤسسة األهلية لألدالء "238"
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 رصد 832 "دارا مخالفة" بمساكن حجاج طيبة

 
 

 

علي العمري: المدينة المنورة  2013-10-09 11:59 PM      

أسفرت الجوالت الميدانية التي نفذها قطاع الطوارئ والسالمة بالمؤسسة األهلية لألدالء 
زيارة ميدانية قامت بها اللجان والفرق  2828دارًا مخالفة، ضمن  832بالمدينة المنورة عن رصد 

دارًا لسكنى الحجاج 927الميدانية منذ بداية الموسم حتى يوم أمس وشملت  . 
مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء للطوارئ والسالمة المسؤول وأوضح مساعد رئيس 

عن معالجة نقص التجهيزات والخدمات العامة بالدور السكنية فتح الرحمن أبو الجود، أن 
الجوالت المكثفة التي يقوم بها قطاع الطوارئ والسالمة بالمؤسسة على الدور السكنية قبل 

نة المنورة للتأكد من توفر المتطلبات األساسية للحجاج وصول الحجاج وأثناء إقامتهم بالمدي
 .وجميع وسائل السالمة
دارًا استجاب مالكها لإلنذار األول وتمت معالجة مخالفاتها، فيما  292وأشار إلى أن من بينها 

دارًا أخرى طبقًا لالئحة العقوبات 26تم تحرير محاضر ضبط مخالفة بحق  . 
حالة  232حالة نواقص في تجهيزات الدور السكنية منها  228ت وبّين أن الفرق الميدانية سجل

تم تأمين النواقص فيها من قبل أصحاب هذه الدور، فيما قامت المؤسسة األهلية لألدالء 
حالة وحسم تكلفتها من مبلغ تأمين اإلسكان الخاص  62بتأمين النواقص التي تم رصدها في 

 .بهذه الدور
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 جنقص بالتجهيزات بمساكن الحجا( 422)ف و دار مخال( 242)األدالء ترصد 
 

 
 

االدالء –ادارة االعالم  -محمد بصراوي   

 

أوضح مساعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء للطوارئ والسالمة المسئول عن معالجة نقص التجهيزات  

كثف من جوالته على الدور السكنية  والخدمات العامة بالدور السكنية فتح الرحمن أبو الجود أن قطاع الطوارئ والسالمة

زيارة ( 4323)هـ 4/43/4040قبل وصول الحجاج الكرام وأثناء إقامتهم بالمدينة المنورة حيث تم تنفيذ حتى يوم الثالثاء 

دار سكني وذلك للتأكد من توفر المتطلبات األساسية للحجاج الكرام وجميع وسائل السالمة وأسفرت ( 980)ميدانية على 

دار تم ( 24)دار استجابت لالنذار األول وعالجت مخالفاتها و( 498)دار مخالفة منها ( 348)جوالت عن رصد هذه ال

حالة نواقص بتجهيزات الدور السكنية منها ( 483)تحرير محاضر بحقها وطبقت عليها المخالفات النظامية فيما سجلت 

حالة ( 02)ا قامت المؤسسة األهلية لألدالء بتأمين النواقص حالة تم تأمين النواقص فيها من أصحاب هذه الدور فيم( 442)

وخصم قيمتها من تأمين االسكان الخاص بهذه الدور , وأضاف أبو الجود أن قطاع الطوارئ والسالمة ينفذ مهامه من خالل 

تظهر ميدانيًا ولها  ثالثة برامج رئيسية وهي برنامج الطوارئ والسالمة ويعنى هذا البرنامج بمتابعة حاالت الطوارئ التي

عالقة مباشرة بالحجاج الكرام والتنسيق مع الجهات الخارجية ذات العالقة وجهات االختصاص داخل المؤسسة وبرنامج 

زيارات الدور السكنية ويعنى بالتأكد من توفر التجهيزات والخدمات العامة في المباني السكنية المعدة إلسكان الحجاج قبل 

إلى مساكنهم وخالل فترة إقامتهم فيما يختص البرنامج الثالث بتأمين النواقص في التجهيزات وصول الحجاج الكرام 

والخدمات العامة حيث يعنى هذا البرنامج بالعمل على تأمين وتوفير النواقص في التجهيزات والخدمات العامة عند مالحظة 

فيف هذا العام في عدد المخالفات وعدد حاالت وتسجيل وجود أي نواقص في الدور السكنية مضيفًا أن هناك ارتفاع ط

  .النواقص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
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 زارهم رئيس األدالء
 ةمتوفى بمستشفيات المدين( 21)حاجًا منومًا و  (123)

 

 
 

س إدارة المؤسسة األهلية لالدالء ان المؤسسة تقوم بمتابعة الحجاج المرضى أوضح الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رئيس مجل
وذوي الحاجة والظروف الخاصة وإنهاء إجراءاتهم مراعاة لظروفهم ومتابعة أوضاع الحجاج عموما من خالل مكاتب الخدمة 

المنومين بالمستشفيات ومتابعة حاالتهم الميدانية وقطاعات المؤسسة ومن بينها مكتب الرعاية الصحية الذي يعنى بخدمة الحجاج 
مبينًا أن عدد الحجاج ( بعثات الحج ) وانهاء اجراءات من يتوفاه اهلل بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ومكاتب شؤون الحجاج 

رحمهم اهلل جاء  حاجًا( 21)حاجًا وأن عدد المتوفين من الحجاج ( 424)ذو الحجة  2المنومين بمستشفيات المدينة حتى يوم االثنين 
يرافقه نائبه محمد علي بن إسماعيل ، ذلك خالل زيارة الدكتور حوالة للحجاج المنومين بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة

  .مصلوخ وعضو مجلس االدارة المهندس سمير كردي ورئيس مكتب الرعاية الصحية عالء بري
 

الشئون الصحية بمنطقة المدينة المنورة لضيوف الرحمن زوار مسجد نبيه عليه  هذا وقد نوه الدكتور حوالة بالخدمات التي تقدمها
أفضل الصالة والسالم فيما عبر الحجاج المرضى عن بالغ شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين حفظهما اهلل 

ا والتي امتدت لتشمل المرضى الذين حظوا على توفير وتيسير سبل أداء فريضتهم وشكرهم وتقديرهم للرعاية التي أحيطوا به

  .بالرعاية الطبية والعالجية منذ قدومهم
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 جنقص بالتجهيزات بمساكن الحجا( 422)دار مخالف و ( 242)األدالء ترصد 
 

 
 

رئ والسالمة المسئول عن معالجة نقص التجهيزات أوضح مساعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء للطوا
والخدمات العامة بالدور السكنية فتح الرحمن أبو الجود أن قطاع الطوارئ والسالمة كثف من جوالته على الدور السكنية 

 (2828)هـ 3/28/2636قبل وصول الحجاج الكرام وأثناء إقامتهم بالمدينة المنورة حيث تم تنفيذ حتى يوم الثالثاء 
دار سكني وذلك للتأكد من توفر المتطلبات األساسية للحجاج الكرام وجميع وسائل السالمة ( 927)زيارة ميدانية على 

( 26)دار استجابت لالنذار األول وعالجت مخالفاتها و( 292)دار مخالفة منها ( 832)وأسفرت هذه الجوالت عن رصد 
حالة نواقص بتجهيزات الدور ( 228)النظامية فيما سجلت  دار تم تحرير محاضر بحقها وطبقت عليها المخالفات

حالة تم تأمين النواقص فيها من أصحاب هذه الدور فيما قامت المؤسسة األهلية لألدالء بتأمين ( 232)السكنية منها 
حالة وخصم قيمتها من تأمين االسكان الخاص بهذه الدور , وأضاف أبو الجود أن قطاع الطوارئ ( 62)النواقص 

والسالمة ينفذ مهامه من خالل ثالثة برامج رئيسية وهي برنامج الطوارئ والسالمة ويعنى هذا البرنامج بمتابعة حاالت 
الطوارئ التي تظهر ميدانيًا ولها عالقة مباشرة بالحجاج الكرام والتنسيق مع الجهات الخارجية ذات العالقة وجهات 

السكنية ويعنى بالتأكد من توفر التجهيزات والخدمات العامة في  االختصاص داخل المؤسسة وبرنامج زيارات الدور
المباني السكنية المعدة إلسكان الحجاج قبل وصول الحجاج الكرام إلى مساكنهم وخالل فترة إقامتهم فيما يختص البرنامج 

مين وتوفير النواقص في الثالث بتأمين النواقص في التجهيزات والخدمات العامة حيث يعنى هذا البرنامج بالعمل على تأ
التجهيزات والخدمات العامة عند مالحظة وتسجيل وجود أي نواقص في الدور السكنية مضيفًا أن هناك ارتفاع طفيف 

 . هذا العام في عدد المخالفات وعدد حاالت النواقص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
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