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 السعودية للكهرباء تعد خطة لضمان خدمتها خالل الحج

 

 

 م واس 1012أغسطس  11هـ الموافق  1346ذو القعدة  06الرياض 

 

نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء المهندس وقف 

هـ ، حيث جندت الشركة 1346منصور القحطاني، على استعدادات الشركة لموسم حج هذا العام 

 .جميع إمكانياتها البشرية والفنية لتنفيذ خطتها التشغيلية السنوية

ته التفقدية رئيس القطاع الغربي المهندس عبدالمعين الشيخ ورافق المهندس القحطاني في جول

 .وعدد من مسؤولي الشركة

وأعدت الشركة خطة تشغيلية متكاملة تتضمن تنفيذ العديد من المهام بما فيها إدخال مشاريع دائمة 

ومؤقتة لضمان موثوقية الخدمة الكهربائية خالل فترة الحج في مكة المكرمة وكذلك زوار المدينة 

  .المنورة، لتوفير أقصى درجات الراحة واالطمئنان لضيوف الرحمن كي ينعموا بخدمة كهربائية مأمونة
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 أمير مكة المكرمة يدشن حملة الحج عبادة.. غًدا

 

 
 م واس 1012أغسطس  11هـ الموافق  1346ذو القعدة  06جدة 

 

الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة يدشن صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل مستشار خادم 

المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية غدا في ديوان اإلمارة بالعاصمة المقدسة حملة الحج عبادة 

 .وسلوك حضاري الخاصة بموسم حج العام الحالي

وأوضح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية والتحضيرية ألعمال الحج الدكتور 

فالح أن الحملة التي تبناها األمير خالد الفيصل تسهم في تأدية الحجاج نسكهم على أكمل هشام ال

وجه بطريقة شرعية وحضارية، وتعكس في المقام األول حرص القيادة في المملكة على أن يؤدي 

ضيوف الرحمن نسكهم في جو من الراحة والطمأنينة ، مع األخذ في االعتبار تقدم كافة الخدمات التي 

 .تعينهم على أداء الفريضة بيسر وسهولة

وبين أن مهام اللجنة تنطلق من توجيهات أمير المنطقة للنهوض بكافة األعمال والخدمات الموجهة 

لضيوف الرحمن ، بهدف تقديم أرقى الخدمات ومناقشة توزيع األدوار والمهام وتبادل اآلراء مع مختلف 

يرا إلى أن الحملة تندرج ضمن المرتكز الثاني من الجهات المشاركة ذات العالقة بالحجاج، مش

إستراتيجية تنمية منطقة مكة المكرمة التي تؤكد على التعامل الراقي مع الحاج والمعتمر واالرتقاء 

ببناء إنسان المنطقة ليتحقق على يديه النهوض بمستوى خدمات ضيوف الرحمن ليبلغ وصف القوي 

 .األمين

شجيع االلتزام باألنظمة والتعليمات المتعلقة بموسم الحج ، بما يحقق وأفاد أن الحملة ترمي إلى ت

التوازن بين أعداد الحجاج والطاقة االستيعابية للحرم المكي في ظل مشاريع التوسعة التي يشهدها 

في الوقت الراهن ، والقضاء على الظواهر السلبية خالل الموسم ومنها االفتراش وكل ما يعكر صفو 

 .الشعيرة

مرتكزات الحملة أبان الدكتور الفالح أنها تستند إلى محاور عدة من بينها احترام المكان والحدث  وعن

واإلنسان، واحترام األنظمة ، سيما وأنها تشمل جانبين توعوي وتحذيري، وتنمي في مضامينها 

ه إحساس الحاج والمعتمر بمسؤوليته ، وتشجعه على المبادرة لتغيير سلوكياته واستشعار دور

اإلنساني المسلم المتحضر إزاء الحجاج وأداء الفريضة ، مشيراً إلى أن الحملة أخذت على عاتقها إبراز 

عدة رسائل في مقدمتها إظهار التطوير المستمر للمشاعر المقدسة ولعملية تنظيم الحج التي تشكل 

ركة في خدمة ضيوف أحد أولويات المملكة ، وتحقيق الشراكة الجادة والفاعلة بين القطاعات المشا

 . الرحمن
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وأكد أن تحقيق أهداف الحملة يتطلب معالجة الكثير من السلبيات من أهمها غرس ثقافة خدمة الحاج 

والمعتمر من خالل شعار الحج عبادة وسلوك حضاري والتأكيد على الحجاج غير النظاميين أن عليهم 

لمصرح لها، من الدخول إلى منطقة الحرم الحصول على تصريح الحج ، ومنع المركبات المخالفة وغير ا

 .المركزية والمشاعر المقدسة

وفيما يخص إستراتيجية عمل الحملة قال الفالح : إنها تعمل على تحفيز التفكير والتركيز على رسالة 

الحملة بشكل مكثف ومقنع واستخدام المنطق ، والتأكيد على أن تصريح الحج مجرد أداة للحفاظ على 

يها النبيلة واالعتماد على مرتكزات أساسية هي أن الحج مسؤولية ومساواة ونظام قيمها ومعان

 .وضيافة وسكينة

وأضاف تسعى إليصال مفهوم الحملة ألكبر عدد ممكن من الشرائح المستهدفة مثل: مؤسسات 

الطوافة، شركات الحج، قطاع النقل، حجاج الداخل، المواطنون والمقيمون، اإلعالم بشتى وسائله 

لتقليدية والحديثة ، الشخصيات المؤثرة، حجاج الخارج، الجاليات المسلمة، اإلعالم الخارجي، ا

القنصليات، القيادة العليا، األمن، الصحة، البلدية، إضافة إلى الجهات الدينية الرسمية، والتعريف 

 .بالعقوبات، وتوظيف نتائجها إليضاح أهميتها للخروج بموسم حج ناجح
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وزارة الحج المساعد لشؤون الحجاج يتفقد مركز توجيه وكيل 

 الحجاج بمكة المكرمة

 
 

 م واس 1012أغسطس  10هـ الموافق  1346ذو القعدة  02 مكة المكرمة 

 

تفقد وكيل وزارة الحج المساعد لشؤون الحجاج المكلف بمهام فرع الوزارة بمكة المكرمة عبد الرحمن 

يه الحجاج بطريق جدة مكة السريع، حيث أطلع على سير العمل، بن علي النفيعي اليوم، مركز توج

ومدى استعدادات العاملين فيه من منسوبي الوزارة، والجهات التي تشرف عليها مؤسسات الطوافة 

 . ومكتب إرشاد الحافالت ومكتب الزمازمة

التابعين لها اليتطلب ُيذكر أن استقبال الحجاج وإنهاء إجراءات توجيههم إلى مكاتب الخدمة الميدانية 

دقائق، يتم خاللها توزيع عبوات ماء زمزم، وبينت اإلحصائيات أن عدد الحجاج الذين تم  4أكثر من 

ألف حاج من مختلف  12توجيههم منُذ بدء أعمال المركز مع بداية شهر ذي القعدة تجاوز أكثر من 

 . الجنسيات
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 ة غير المرخص لهمتحذ ِّر الشركات من التعاقد مع الدعا« الحج»
 
 
 
 

 مكة المكرمة -مكتب مكة 
 11/00/1012الجمعة 

 
 

حّذرت وزارة الحج شركات ومؤسسات حجاج الداخل من االستعانة ببعض الدعاة غير المصرح لهم دون 

الترتيب مع وزارة الشؤون اإلسالمية بحكم اختصاصها بالتصريح للدعاة بالعمل الدعوي في موسم 

على صورة منه أنها الحظت استعانة « المدينة»في تعميم عاجل أمس حصلت  الحج. وبينت الوزارة

بعض الشركات بدعاة غير مرخصين من الجهة المختصة، وألزمت الوزارة شركات ومؤسسات حجاج 

الداخل بتوفير دعاة مصرح لهم من قبل األمانة العامة لهيئة التوعية اإلسالمية التابعة لوزارة الشؤون 

 .وقاف والدعوة واإلرشاد حتى ال تتعرض للعقوباتاإلسالمية واأل
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 قائد قوة جوازات الحج يؤكد الجاهزية الستقبال ضيوف الرحمن

 وتقنيات حديثة بالمرصاد للمزورين« عين الصقر»

 

 
 

جدة تصوير: سعد الجهني -سعود العيد   
11/00/1012الجمعة   

 
 

عبدالعزيز الدولي بجدة، العميد نياف بن سلطان الرويس على أكد قائد قوة جوازات الحج بمطار الملك 

خالل جولتها في « المدينة«هـ، كاشًفا لـ1346جاهزية القوة الستقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام 

ذكورا،  11003أناث و 6406منهم  11-4إلى  11-1حاج خالل الفترة من  10100المطار عن استقبالهم لـ

ين القطاعات األمنية والمدنية بالمطار لتسهيل اإلجراءات على حجاج بيت هللا مؤكًدا تضافر الجهود ب

وفق إجراءات أمنية دقيقة تضمن ضبط كل من يحاول الدخول للمملكة بطريقة غير نظامية للعبث بأمن 

 .المملكة وترويع حجاج بيت هللا الحرام

ول العميد نياف أن إجراءات دخول وحول آلية ووقت إنهاء إجراءات دخول الحجاج يق إجراءات الدخول

الحجاج عبر منافذ الجوازات بمطار الملك عبدالعزيز روعي فيها الكثير من التيسير على حجاج بيت هللا، 

واألعداد الكبيرة التي تتهافت إلى مطار الملك عبدالعزيز بصالة الحجاج ألداء فريضة الحج، حيث يكون 

بكامل تفاصيل الرحلة من عدد الركاب وجنسياتهم وأعمارهم أول ما يتم خالل وصول الرحلة إبالغنا 

وكل ما قد نرغب بمعرفته قبل وصول الحجاج إلى كوانترات الجوازات، حيث يتم فور وصول الحجاج إلى 

الكوانترات إدخال بيانات الحاج في الحاسب اآللي وفق التأشيرة الصادرة له من ممثليات خادم الحرمين 

بعد ذلك يتم أخذ الخصائص الحيوية له بعد التأكد من سالمة وصحة الجواز الشريفين في الخارج 
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دقيقة للرحلة كاملة  10والتأشيرة، وأما عن المدة المستغرقة إلنجاز اإلجراءات فهي تستغرق حوالى 

 .شاملة أخذ الخصائص الحيوية

كاونترا  131تجهيز وحول االستعدادات التقنية والبشرية للقوة قال: تم  استعدادات بشرية وتقنية

بين فرد وضابط للعمل على  600للجوازات الستقبال الحجاج وإنهاء إجراءاتهم، حيث تم تكليف عدد 

ساعة باليوم، ومن  13ساعة تم توزيعهم على الكوانترات للعمل على مناوبات خالل الـ 13مدار الـ

حقاتها لكافة محطات القدوم النواحي التقنية تم توفير أجهزة حاسب آلي وأجهزة البصمة بكامل مل

كاونترا بكافة الصاالت يتم من خاللها العمل وتوفير فريق عمل فني على  131بعدد « كاونتر الخدمة»

 .مدار األربع والعشرين ساعة لمتابعة عمل األجهزة

ويضيف: كذلك هناك آلية عمل للعنصر النسائي من خالل مطابقة النساء القادمات ألداء مناسك الحج 

 .ديًدا النساء المنقبات بجواز السفر لمطابقة صورة جواز السفر على من تحملهوتح

وعن التصدي لظاهرة التزوير التي قد تواجه قوة جوازات الحج خالل الموسم المقبل،  مكافحة التزوير

أكد العميد الرويس أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تولي اهتماما مباشرا بسالمة حجاج بيت هللا 

رام، وبإشراف وتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الح

الداخلية، ولذلك فقد وجه سعادة مدير عام الجوازات بإنشاء وحدة مكافحة التزوير في جميع منافذ 

تم الدخول ومن بينها وحدة مكافحة التزوير بصاالت قدوم الحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي و

تجهيز مختبر للفحص الفني به أحدث أجهزة عن التزوير يعمل عليه ضباط وأفارد من ذوي االختصاص 

على كاونترات بجميع الصاالت وهو من األجهزة « عين الصقر»ساعة كما تم تأمين جهاز  13على مدار 

ة للجوازات للفحص الحديثة التي تم تطويرها من قبل المختصين بإدارة مكافحة التزوير بالمديرية العام

الفوري على الجوازات من قبل العاملين، تحت إشراف وحدة مكافحة التزوير، مع الحرص على منع 

وضبط كل من يحاول الدخول للمملكة بطريقة غير نظامية للعبث بأمن المملكة وترويع حجاج بيت هللا 

 .الحرام

وصولهم إلى المطار وتبين إبعادهم عن  وأضاف: كما توجد آلية للتعامل مع المبعدين عن البلد في حال

المملكة، حيث يتم التحفظ عليهم ومنع دخولهم لألراضي السعودية، وإعادتهم على ذات الرحلة التي 

 .قدموا منها
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 مدير الجوازات يتفقد صاالت الحج في مطار المدينة

 اليحيى: لن يسمح لمن صححت أوضاعهم بالحج إال بتصريح

 

 

 

 عبدالرحمن مرسي -المدينة المنورة تصوير  -أحمد السالم 
 11/00/1012الجمعة 

 

 إن عدد الحجاج القادمين عبر« المدينة«عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى لـ مدير قال

ا، وعّمن  22663المنافذ من خارج المملكة ألداء مناسك الحج لهذا العام بلغ حتى صباح أمس  حاّجً

صححت أوضاعهم من األشقاء اليمنيين وإمكانية السماح لهم بالحج قال اليحيى: ينطبق على هؤالء ما 

ا إلى ضرورة ينطبق على من يحمل تأشيرة زيارة فال يسمح لهم بأداء المناسك إالَّ بتصريح. الفتً 

الحصول على تصريح حج، مؤكًدا أن الحصول على التصريح يتم وفق ضوابط. وأشار أن التصريح أصبح 

آليًّا، وبالتالي ُيظِهر َمن يجوز له الحج، وَمن ال يجوز ، وعن اإلجراءات في ضبط الجوازات المزوّرة قال 

التعامل مع كل حالة، بصرف النظر عن اليحيى: التعليمات واضحة لدى الزمالء في المنافذ في كيفية 

الجنسية، فنحن نتعامل مع المخالفة. وفيما يخص الكوادر المشاركة من أفراد الجوازات قال: إن إعداد 

أفرادنا وضباطنا في جميع المواقع وخطتنا تتم وفق تدفق الحجاج والرحالت، مبيًنا أن في المدينة 

  .جداول ووضع خطط لهم حسب كثافة القدوم والمغادرةالمنورة ومكة وحتّى في المنافذ تم ترتيب 

عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى صاالت الحجاج بمطار األمير  مدير جاء ذلك خالل تفقد

جوازات منطقة المدينة المنورة  مدير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، حيث كان في استقباله

العميد سعود بن عبدالعزيز السعيد، ومدير جوازات مطار األمير محمد بن عبدالعزيز العميد وليد 

دس محمد الفاضل. وعدد من القيادات العقيلي، ومدير عام مطار األمير محمد بن عبدالعزيز المهن

 .بالجوازات
 

http://www.al-madina.com.sa/node/625798/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9.html#13849352
http://www.al-madina.com.sa/node/625798/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9.html#50384786
http://www.al-madina.com.sa/node/625798/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D9%81%D9%82%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9.html#36935004
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قائًدا كشفيًا لخدمة الحجاج 021تأهيل   
 
 

 الرياض -سلوى حمدى 
 11/00/1012الجمعة 

 
 

بدأت الدورة التخصصية لقادة الفرق الكشفية وعشائر الجوالة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية 

هـ، وذلك بمعسكرها 1346هللا الحرام حج هذا العام السعودية، للمشاركين في خدمة حجاج بيت 

الرئيس في مشعر عرفات التي تستمر خمسة أيام. وأوضح قائد الدورة القائد الكشفي هاني معتوق 

جان أن الدورة تتناول موضوعات مهمة تساعد القائد والكشاف في عملية المسح واإلرشاد تحت 

قائًدا كشفيًا،  110ي. وبيَّن أن برنامج الدورة التي يشارك فيها إشراف قائد البرامج القائد عبدهللا الحارث

يشتمل على موضوعات متعددة نظرية وعملية، حيث سيطبق القادة ما يتعلمونه ميدانيًا في المشاعر 

المقدسة كأعمال المسح واإلرشاد، وإدارة األزمات والكوارث واإلسعافات األولية وأعمال الدفاع المدني، 

ى بيئة معسكرات الخدمة العامة في الحج، والتطبيق الميداني لعملية المسح واإلرشاد، والتعرف عل

  .وفنون التعامل مع ضيوف الرحمن، والتعريف بنظام التسمية والترقيم واإلرشاد بالمشاعر المقدسة
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لوحة إرشادية بالمشاعر المقدسة 011أوقاف مكة تهيئ   
 
 

 11/00/1012الجمعة 
 
 

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد بمنطقة مكة المكرمة بتوجيهات من  شرع فرع وزارة

لوحة من اللوحات  100معالي وزير الشؤون اإلسالمية الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ بتغيير عدد 

  .اإلرشادية التي توضح اتجاه القبلة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

ف مكة الشيخ طالل بن أحمد العقيل بأنه تم اختيار المواقع األكثر أهمية خالل أوضح ذلك مدير عام أوقا

والتي بدأ العمل بتغييرها فعاًل، مبيًنا  1346المرحلة األولى التي ستنفذ قبل موسم الحج لهذا العام 

نية أن هذه المواقع تقع في المسارات الرئيسة التي يمر من خاللها الحجاج، مؤكًدا أن المرحلة الثا

ستكون بعد نهاية موسم حج هذا العام لتغطية كافة المواقع التي يتطلب تزويدها بهذه اللوحات 

 .اإلرشادية
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 السديس يعلن انطالق خطة حج هذا العام

 

 

 واس –مكة المكرمة 

 

أعلن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن     

عبد العزيز السديس انطالق خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لحج هذا 

 . هـ1346العام 

هـ ستبدأ إن شاء هللا في المسجد الحرام في 1346وبيّن معاليه أن خطة الرئاسة لموسم الحج لعام 

المسجد النبوي بدأت الخامس عشر من شهر ذي القعدة وستستمر إلى نهاية شهر ذو الحجة ، وفي 

هـ ، ويقوم على تنفيذها في الحرمين  1346من غرة ذي القعدة إلى الخامس عشر من شهر محرم 

الشريفين على مدار الساعة قرابة خمسة عشر ألف من القوى العاملة من الموظفين والموظفات 

 .الرسميين والموسميين والعمالة المكلفة بالنظافة والصيانة والتشغيل

معالي الرئيس العام أن الخطة تشتمل على خمسة محاور وهي المحور التوجيهي واإلرشادي وأضاف 

والتعليمي ومن أبرز ما يعنى به هذا المحور اإلرشاد في الحرمين الشريفين من خالل التهيئة والترتيب 

عية في لمجموعة من العلماء والمدرسين إللقاء الدورات العلمية المكثفة والدروس اليومية واألسبو

مختلف العلوم الشرعية واللغوية والتاريخية والقيام بالجوانب اإلرشادية والتوجيهية لقاصدي الحرمين 

الشريفين ألداء عباداتهم على الوجه الشرعي، و تنظيم وتسهيل السالم على الرسول "صلى هللا 

د لقاصدي الحرمين رضي هللا عنهما واإلسهام في التوجيه والنصح واإلرشا -عليه وسلم" وصاحبيه 
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الشريفين،وتوفير هواتف اإلفتاء المخصصة إلجابة السائلين عن أسئلتهم واستفساراتهم بواسطة عدد 

من أصحاب الفضيلة العلماء وترجمة خطب الحرمين الشريفين بعدة لغات وأيضا ترجمة خطبةالجمعة 

 –طباعة مجمع الملك فهد بلغة اإلشارة وتهيئة وتوفير االعداد المناسبة من المصحف الشريف من 

وترجمات معاني القرآن الكريم ، والمساهمة والتنسيق مع أمن المسجد الحرام والقوات  -رحمه هللا 

الخاصة ألمن المسجد النبوي في فتح الممرات وتوفير سبل الراحة والطمأنينة للحجاج وزوار البيت 

قاصدات الحرمين بما يحقق لهن االبتعاد لتأدية نسكهم بكل يسر وسهولة والتوجيه والنصح واإلرشاد ل

عن مخالطة الرجال وتأدية المناسك بكل سهولة ويسر فيالمواقع المخصصة لهن ، وتوعية الزائرات من 

خالل التوجيـه المباشروتوزيع الكتب والنشرات التوجيهية والكتيبات النافعة ، وتنظيم دخول النساء إلى 

زات الالزمة للزيارة ، ويقوم على تنفيذ هذا المحور ادارات التوجيه الروضة والصالة فيها وإعداد التجهي

 . واإلرشاد ، وهيئة المسجد الحرام وهيئة المسجد النبوي

كما تتضمن الخطة المحور الخدمي ويعنى باإلشراف التام على نظافة الحرمين الشريفين وساحاتهما 

ش والعناية بنظافة وترتيبه للمسجد النبوي والمرافق التابعة لهما مع تأمين السجاد المناسب والفر

ورفعه من المسجد الحرام خالل موسم الحج وإعادته بعد انتهاء الموسم تسهيال لحركة ضيوف الرحمن 

خالل أدائهم للمناسك ، وتأمين عربات متعددة األنواع لخدمة ذوي الحاجات الخاصة وتقديمها لهم مجاناً 

يمه مبرداً وغير مبرد بالحرمين الشريفين وساحاتهما وتنظيم دخول ، وتوفير مياه زمزم المباركة وتقد

وخروج المصلين من وإلى الحرمين الشريفين وغيرها من المهام المناطة بهذا المحور ويعمل على 

تنفيذ هذا المحور إدارات األبواب والنظافة والفرش ، وسقيا زمزم، والعربات، والساحات، واألمن 

 . والسالمة والحشود
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تنسيقي الجهات العاملة بالمسجد الحرام يواصل االستعدادات 
 لموسم الحج

 

 

 جمعان الكناني -مكة المكرمة 

 

ترأس نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ د. محمد الخزيم اجتماعاً ضم أعضاء     

 .المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد الحرام

الحج والعمرة سكرتير المجلس التنسيقي أحمد الدخيل أن هذه االجتماعات وقال مدير إدارة شؤون 

تأتي سعياً لتنسيق أعمال الجهات العاملة بالمسجد الحرام مع اقتراب موسم الحج من حيث بحث 

الخطط والبرامج الستقبال حجاج بيت هللا، وصوالً إلى أن يؤدوا نسكهم على الوجه الشرعي بكل يسر 

يذاً لتوجيهات والة األمر في الرقي بالخدمات المقدمة بالتنسيق والتكامل بين أعمال وسهولة وذلك تنف

 . الجهات المشاركة بالمسجد الحرام

يذكر أن من أهداف المجلس القضاء على الظواهر السلبية داخل المسجد الحرام وخارجه وسبل تنفيذ 

أفراد الجهات العاملة بأن المسؤولية طلبات كل جهة، وأيضا العمل بروح الفريق والتأكيد على جميع 

مشتركة، وإعطاء الصورة المشرقة عن الجهود المبذولة لحكومة خادم الحرمين الشريفين يحفظه هللا 

 .للزوار والمعتمرين والحجاج

تجدر اإلشارة إلى أن المجلس تُعقد جلساته دورياً وقبيل كل موسم أو إذا دعت الحاجة، ونطاق أعماله 

م وساحاته، ويتم التنسيق من خالل االتصال الشخصي واالجتماعات الدورية وعن طريق المسجد الحرا

اللجان المختلفة وأجهزة االتصال الحديثة واالتصال المكتوب ويراعى التنسيق اإلداري لوضع الخطط 

 .والسياسات اإلدارية المشتركة بما يضمن تكاتف الجهات وإنجاز األعمال بسرعة



 

 
 

15 

 

 

 

حائل العام المقبلمدينة للحجاج ب  

 

 

 

علنت أمانة منطقة حائل تنفيذ مشروع مدينة للحجاج يبدأ العمل في أولى مراحلها العام المقبل أ

ألف متر مربع، وتحوي كافة الخدمات الالزمة للحجاج عابري  100هــ على مساحة تقدر بنحو 1346

 .طريق الجوف حائل ورفحاء حائل المدينة المنورة

اللقاء الذي جمع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل خالد بن على جاء ذلك خالل 

السيف برئيس وأعضاء المجلس البلدي بحائل وعدد من الجهات الحكومية والخاصة أمس األول في 

 .مقر الغرفة

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة حائل أن أمانة المنطقة تبنت هذا المقترح ليكون مشروعا واقعا 

يستفيد من خدماته الجميع يخدم ضيوف الرحمن السالكين لمنطقة حائل عبر مختلف الطرق البرية، 

ويتميز بالعديد من المرافق التي ستقدم لهذا المشروع قيمة مضافة، باإلضافة إلى استخدامه بقية 

 .شهور السنة كمركز استثماري يقدم العديد من الخدمات للمسافرين
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للجنة الفنية لمشروع المطاف 21 في االجتماع الـ  

 بحث منظومة جسور إلدارة الحشود بالمسجد الحرام

 

 

 

عقدت اللجنة الفنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة االستيعابية للمطاف أمس لقاءها 

وذلك التنسيقي العشرين مع ممثلي وزارة الداخلية ولجنة الحج العليا وإمارة منطقة مكة المكرمة 

 .بقاعة الملك فيصل بالمدينة الجامعية بالعابدية

وأوضح رئيس اللجنة الفنية للمشروع الدكتور فيصل وفا، أن االجتماع ناقش منظومة طرق وجسور 

وأنفاق المشاة بمنطقة المسجد الحرام التي ستخدم مشروع المطاف بأدواره المختلفة، وتحقق مبدأ 

المستويات، وتساعد رجال األمن والمشغلين على إدارة الحشود توزيع الكثافات البشرية على كافة 

من الطرق المختلفة المؤدية إلى المسجد الحرام، إضافة لمناقشة خطة تنفيذ األعمال وجدولتها خالل 

شهر ذي القعدة ليتم تجهيز مستويات المطاف المختلفة لخدمة الحجاج بداية شهر ذي الحجة، 

لمطاف المؤقت في ضوء االنتهاء من تنفيذ أعمال مشروع رفع الطاقة ومناقشة آلية االستفادة من ا

 .االستيعابية للمطاف

يذكر أن منظومة طرق وجسور وأنفاق المشاة يتم تصميمها بحيث تمكن رجال األمن من إدارة حركة 

الحشود البشرية والتحكم في التدفقات من وإلى األدوار المختلفة بمشروع المطاف وفق أعلى 

مستويات األمان، وسيتم تزويد هذه المنظومة بأحدث الوسائل التقنية التي تسهل استخدامها 

 .وإدارتها
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 إنشاء مدينة للحجاج في حائل

 

 

 البالد–حائل 

 

 

هــ 1346تعتزم أمانة منطقة حائل تنفيذ مشروع مدينة للحجاج يبدأ العمل فى اول مراحلها فى العام 

ألف متر مربع وتحوى كافة الخدمات الالزمة للحجاج عابرى طريق الجوف  100على مساحة تقدر بنحو 

 . حائل ورفحاء حائل المدينة المنورة

جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بحائل خالد بن على 

ة أمس في مقر السيف برئيس وأعضاء المجلس البلدي بحائل وعدد من الجهات الحكومية والخاص

 . الغرفة

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة حائل أن أمانة المنطقة تبنت هذا المقترح ليكون مشروعاً واقعاً 

يستفيد من خدماته الجميع يخدم ضيوف الرحمن السالكين لمنطقة حائل عبر مختلف الطرق البرية 

اإلضافة إلى استخدامه بقية ويتميز بالعديد من المرافق التى ستقدم لهذا المشروع قيمة مضافة ب

  .شهور السنة كمركز استثماري يقدم العديد من الخدمات للمسافرين
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 سالمة المنهج شرط للدعاة في الحج

 

      AM 1:32 11-00-1012 المرعشي محمد: جدة

 

 التوعية هيئة قبل من لهم مصرح غير دعاة استقطاب من الداخل حجاج شركات الحج وزارة حذرت

 بالدعاة باالستعانة وطالبت للشركات، عقوبات في وسيتسبب للنظام، مخالفة ذلك عادة اإلسالمية

 منهجهم سالمة تثبت التي بالدعاة إال تستعين لن أنها على أكدت التي الهيئة قبل من المرشحين

 .الماضية األعوام حج في أدائهم تقارير خالل من

 يكون والمترجمين للدعاة الترشيح أن الهيئة على المشرفة اإلسالمية الشؤون وزارة في مصادر وأكدت

 للبحوث العامة الرئاسة بمشاركة سام، بأمر المكونة الحج في اإلسالمية التوعية هيئة طريق عن

 والرئاسة النبوي، والمسجد الحرام المسجد لشؤون العامة والرئاسة الحج، ووزارة واإلفتاء، العلمية

 والجامعة اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام وجامعة المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر لهيئة العامة

 .القرى أم وجامعة المنورة، بالمدينة اإلسالمية

 .الهيئة أعضاء يراه ما حسب الترشيح ويكون الهيئة، هذه رئاسة الوزارة وتتولى

 جهات يمثلون الوزارة خارج من دعاة إلى الحاجة دعت حال في ستستعين الوزارة أن المصادر وأضافت

 اإلفتاء، ورئاسة المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر وهيئة التعليم قطاع في خاصة مختلفة حكومية

 .والجامعات
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 قائداً كشفيا لخدمة الحجاج 021تأهيل 

 

      AM 1:32 11-00-1012 الوطن: الرياض

 

 العربية الكشافة جمعية تقيمها التي الجوالة وعشائر الكشفية الفرق لقادة التخصصية الدورة بدأت 

 عرفات، مشعر في الرئيس بمعسكرها وذلك الحرام، هللا بيت حجاج خدمة في للمشاركين السعودية

 تتناول الدورة أن جان معتوق هاني الكشفي القائد الدورة قائد وأوضح. أيام خمسة الدورة وتستمر

 عبدهللا البرامج قائد بإشراف واإلرشاد المسح عملية في والكشاف القائد تساعد مهمة مواضيع

 نظرية متعددة مواضيع يشمل كشفيا، قائدا 110 فيها يشارك التي الدورة برنامج أن مبينا الحارثي،

 واإلرشاد، المسح كأعمال المقدسة المشاعر في ميدانيا يتعلمونه ما القادة سيطبق حيث وعملية،

 معسكرات بيئة على والتعرف المدني، الدفاع وأعمال األولية واإلسعافات والكوارث األزمات وإدارة

 ضيوف مع التعامل وفنون واإلرشاد، المسح لعملية الميداني والتطبيق الحج، في العامة الخدمة

 . المقدسة بالمشاعر واإلرشاد والترقيم التسمية بنظام والتعريف الرحمن،
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 الذكي للمرة األولى في المشاعر المقدسةتطب ِّق نظام التحكم « المياه»

 

 الشرق –مكة المكرمة 

 

تطبق شركة المياه الوطنية حزماً جديدة من البرامج اإللكترونية، للمرة األولى في موسم حج هذا 
 .العام

وتسعى الشركة إلى تطوير أدائها التقني لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في قطاعي المياه 
 .البيئية لحجاج بيت هللا الحراموالخدمات 

وكشفت الشركة عن تطبيقها نظاماً حديثاً للمرة األولى هذا الموسم إلدارة المياه والتحكم الذكي 
، حيث يقوم بتفعيل إدارة شبكتي المياه (Water Management System) بالشبكة في المشاعر

ويقوم النظام بتوفير معلومات دقيقة وآنية والمعالجة البيئية، مع ربط هذه األنظمة بمؤشرات األداء، 
 .وآلية لمستويات الضخ والقراءة الذكية

وأوضحت الشركة أن من أهم األنظمة اإللكترونية، التي تطبقها نظام )كومباس( الذي يتمتع بعدد من 
التقنيات الداعمة إلدارة ومتابعة األعمال الميدانية لفرق الصيانة التابعة للشركة في المشاعر 
المقدسة، وسيتم استخدام األجهزة الذكية والتقنيات الالسلكية واالستجابة السريعة في التعامل مع 
البالغات الواردة لمركز االتصال الموحد، حيث سيتم اختصار الوقت بشكل كبير بين استالم بالغ الحاج 

 .ومباشرة فرق الصيانة إلى أقل من دقيقة
سة ماليين رسالة نصية بعدة لغات لجميع حجاج بيت هللا وأكدت الشركة أنها ستقوم ببث نحو خم

الحرام، وذلك بالتنسيق مع شركات االتصاالت المحلية، لتوعية وترشيد الحجاج بكيفية التواصل مع 
الشركة، وإطالعهم على منافذ الخدمات المقدمة لقطاعي المياه والمعالجة البيئية. وكانت الشركة قد 

للحجاج على األجهزة الذكية يسمح لهم فور تحميله باإلبالغ عن التسربات  أطلقت تطبيقاً إلكترونياً 
واألعطال، لزيادة الوعي البيئي لدى الحاج، والمحافظة على االستخدامات المثالية للمياه. ويوفر 
التطبيق خارطة محّدثة لمنطقة المشاعر ومواقع دورات المياه وعديد من المواقع المهمة، ويقدم 

داً من الخدمات مثل األرقام المهمة واألذكار الدينية، فضالً عن استقبال الرسائل التوعوية التطبيق عدي
 .لضيوف الرحمن
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 تناقش منظومة طرق وجسور المسجد الحرام« فنية مشروع المطاف»

 

ناقشت اللجنة الفنية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لرفع الطاقة االستيعابية للمطاف، أمس، 
طرق وجسور وأنفاق المشاة في منطقة المسجد الحرام، التي ستخدم مشروع المطاف  منظومة

بأدواره المختلفة وتحقق مبدأ توزيع الكثافات البشرية على كل المستويات. وطبقاً لرئيس اللجنة الفنية 
للمشروع الدكتور فيصل وفا تساعد هذه المنظومة رجال األمن والمشغلين على إدارة الحشود من 

طرق المختلفة المؤدية إلى المسجد الحرام. وقال وفا خالل لقاء اللجنة التنسيقي العشرين، الذي ال
عقد في قاعة الملك فيصل بالمدينة الجامعية في العابدية، في حضور ممثلي وزارة الداخلية ولجنة 

خالل الشهر الحج العليا وإمارة منطقة مكة المكرمة أنه تمت مناقشة خطة تنفيذ األعمال وجدولها 
الحالي ذي القعدة ليتم تجهيز مستويات المطاف المختلفة لخدمة حجاج بيت هللا الحرام بداية شهر 
ذي الحجة. وأفاد بأنه تمت مناقشة آلية االستفادة من المطاف المؤقت في ضوء االنتهاء من تنفيذ 

التوصيات الالزمة لكل منها. أعمال مشروع رفع الطاقة االستيعابية للمطاف، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ 
يذكر أن منظومة طرق وجسور وأنفاق المشاة يتم تصميمها بحيث تمكن رجال األمن من إدارة حركة 
الحشود البشرية والتحكم في التدفقات من وإلى األدوار المختلفة بمشروع المطاف وفق أعلى 

ية التي تسهل استخدامها مستويات األمان، وسيتم تزويد هذه المنظومة بأحدث الوسائل التقن
توقفات مختلفة  وإدارتها. وشهد تنفيذ مشروع رفع الطاقة االستيعابية للمطاف خالل مراحل العمل

خالل مواسم رمضان والحج نظراً لما يشهده المسجد الحرام من كثافة في األعداد البشرية، وتقوم 
تجهيز المواقع المختلفة في مبنى الشركة المنفذة في كل عام باالنتهاء من األعمال اإلنشائية و

 .المسجد الحرام الستخدام المصلين والمعتمرين والحجاج
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 مفيدهالعة ممتعة وطمع تمنياتنا لكم بم

 

 

 : يسرنا تلقي مالحظاتكم على

Email: T-Elyas@Adilla.com.sa 

Phone: 0565311112 

 ،،،مع وافر التحية

 

 مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم

 إبن الدليل: تركي بن فيصل الياس

 

عضو مجلس اإلدارة للعالقات العامة واإلعالم وعالقات المساهمين 

 إدارة خدمات الحجاج والعالقات الحكوميةوالمشرف على 

 الدليل السيد: كمال أحمد خليفة

  إعداد اللجنة اإلعالمية:

 " عبدالعزيز الصاعدي –مجاهد نور  –عبدهللا السناني  –عمر نور  –تركي الياس " 
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