السبت  1ذو القعدة 1141هـ
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المدينة المنورة  92شوال 4141هـ الموافق 5سبتمبر 9144م واس
وصلت في وقت متأخر الليلة الماضية أول دفعة من حجاج بيت اهلل الحرام إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي
وهم من الجنسية الهندية ,وذلك على متن رحلة للخطوط الجوية العربية السعودية قادمة من بومباي.
وقد رحب مدير عام فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي بضيوف الرحمن ,وهنأهم بسالمة
الوصول ,متمنياً لهم حجا مقبوال وذنبا مغفورا وعودا حميدا إلى ديارهم بمشيئة اهلل.
كما دعا حجاج بيت اهلل الحرام زوار مدينة الرسول صلى اهلل عليه وسلم إلى التمتع بجميع الخدمات والترتيبات التي
أعدتها لهم مختلف القطاعات الحكومية واألهلية من أجل أن يؤدون مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان إنفاذا
لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ,وسمو ولي عهده األمين ,وسمو النائب الثاني -
حفظهم اهلل  ,-واستجابة لتطلعات صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة
المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة في هذا الخصوص.
وفور وصول الحجاج وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة جرى نقلهم بحافالت النقابة العامة للسيارات إلى مساكنهم
المتعاقدين عليها حيث كانت المؤسسة األهلية لألدالء في استقبالهم والترحيب بهم واالطمئنان على راحتهم في السكن
وتوفير متطلباتهم ,فيما أبدى ضيوف الرحمن من الحجاج شكرهم وامتنانهم لما وجدوه من عناية ورعاية وحُسن استقبال.
وكان فرع وزارة الحج قد أتم استعداده لبدء تنفيذ خطته التشغيلية لموسم الحج باستكمال تنفيذ أثنين وأربعين برنامجاً
تدريبياً للموظفين الرسميين والموسميين الذين يصل عددهم نحو  011موظف ,منهم نحو مائتي موظف يعملون في
اإلشراف على خدمات االستقبال والتوديع بمطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة التي تؤديها الجهات
التي تشرف عليها وزارة الحج ممثلة في مكتب الوكالء الموحد والمؤسسة األهلية لألدالء وفرع النقابة العامة للسيارات
ومكتب إرشاد حافالت نقل الحجاج.
وأوضح المدير التنفيذي إلدارات االستثمار والعالقات العامة واإلعالم والتشغيل والصيانة والمستودعات بالمؤسسة
األهلية لألدالء محمد عبداهلل بصراوي من جهته أن المؤسسة دأبت في كل عام على تنظيم برنامج احتفائي يختص بأولى
رحالت الحج القادمة للمدينة المنورة من كل جنسية يقوم فيه قيادات المؤسسة وفي مقدمتهم رئيس مجلس اإلدارة الدكتور
يوسف حوالة بتقديم الهدايا والورود وتمور المدينة للحجاج الكرام.
وأفاد بصراوي أن هناك رحلة للحجاج ستصل  -بعون اهلل تعالى  -فجر بعد غد السبت وعلى متنها حجاج ماليزيون,
مُضيفاً أن عدد الحجاج المتوقع وصولهم بموسم حج هذا العام للمدينة المنورة سيصل إلى مليون و 982ألفا و 510حاجا
منهم  428ألفا و 984حاجا سيصلون عن طريق مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ,بينما يصل  852ألفا و422
حاجاً منهم عن طريق محطة الهجرة وحوالي ستين ألفا عن طريق محطة البر.
وبين أن حوالي ستمائة موظف موسم يتم تعيينهم بمراكز االستقبال وأن هذا العام سيشهد  -بعون اهلل تعالى  -تحويل
خدمة تسجيل الجوازات من مركزيّ استقبال الهجرة والمطار إلى مكاتب الخدمة الميدانية ضماناً لسرعة تسجيل
الجوازات في موعدها والقضاء على تكدسها وقت الذروة.
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المدينة المنورة  41شوال  4141هـ الموافق  12سبتمبر  9144م واس
ينظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة بعد غدٍ األحد ندوة بعنوان ( أخالقيات التعامل
مع ضيوف الرحمن ) يقدمها إمام مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي ,وذلك في القاعة الثقافية التابعة إلدارة
التربية والتعليم.
وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد علي بن اسماعيل مصلوخ أن الندوة تأتي ضمن البرامج التدريبية
والتثقيفية التي تنظمها المؤسسة لالرتقاء بمستوى األداء لدي العاملين بها ,سعياً لتقديم أفضل الخدمات ,وتحقيقاً لتطلعات
القيادة الرشيدة التي تحث دائماً على بذل أقصى الجهود لراحة ضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام وزوار مسجد نبيه
عليه أفضل الصالة والسالم.
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وصول أول دفعة من حجاج بيت اهلل الحرام إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة
وصلت في وقت متأخر الليلة الماضية أول دفعة من حجاج بيت اهلل الحرام إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي
وهم من الجنسية الهندية ,وذلك على متن رحلة للخطوط الجوية العربية السعودية قادمة من بومباي.
وقد رحب مدير عام فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي بضيوف الرحمن ,وهنأهم بسالمة
الوصول ,متمنياً لهم حجا مقبوال وذنبا مغفورا وعودا حميدا إلى ديارهم بمشيئة اهلل.
كما دعا حجاج بيت اهلل الحرام زوار مدينة الرسول صلى اهلل عليه وسلم إلى التمتع بجميع الخدمات والترتيبات التي
أعدتها لهم مختلف القطاعات الحكومية واألهلية من أجل أن يؤدون مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان إنفاذا
لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ,وسمو ولي عهده األمين ,وسمو النائب الثاني -
حفظهم اهلل  ,-واستجابة لتطلعات صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة
المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة في هذا الخصوص.
وفور وصول الحجاج وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة جرى نقلهم بحافالت النقابة العامة للسيارات إلى مساكنهم
المتعاقدين عليها حيث كانت المؤسسة األهلية لألدالء في استقبالهم والترحيب بهم واالطمئنان على راحتهم في السكن
وتوفير متطلباتهم ,فيما أبدى ضيوف الرحمن من الحجاج شكرهم وامتنانهم لما وجدوه من عناية ورعاية وحُسن استقبال.
وكان فرع وزارة الحج قد أتم استعداده لبدء تنفيذ خطته التشغيلية لموسم الحج باستكمال تنفيذ أثنين وأربعين برنامجاً
تدريبياً للموظفين الرسميين والموسميين الذين يصل عددهم نحو  011موظف ,منهم نحو مائتي موظف يعملون في
اإلشراف على خدمات االستقبال والتوديع بمطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة التي تؤديها الجهات
التي تشرف عليها وزارة الحج ممثلة في مكتب الوكالء الموحد والمؤسسة األهلية لألدالء وفرع النقابة العامة للسيارات
ومكتب إرشاد حافالت نقل الحجاج.
وأوضح المدير التنفيذي إلدارات االستثمار والعالقات العامة واإلعالم والتشغيل والصيانة والمستودعات بالمؤسسة
األهلية لألدالء محمد عبداهلل بصراوي من جهته أن المؤسسة دأبت في كل عام على تنظيم برنامج احتفائي يختص بأولى
رحالت الحج القادمة للمدينة المنورة من كل جنسية يقوم فيه قيادات المؤسسة وفي مقدمتهم رئيس مجلس اإلدارة الدكتور
يوسف حوالة بتقديم الهدايا والورود وتمور المدينة للحجاج الكرام.
وأفاد بصراوي أن هناك رحلة للحجاج ستصل  -بعون اهلل تعالى  -فجر بعد غد السبت وعلى متنها حجاج ماليزيون,
مُضيفاً أن عدد الحجاج المتوقع وصولهم بموسم حج هذا العام للمدينة المنورة سيصل إلى مليون و 982ألفا و 510حاجا
منهم  428ألفا و 984حاجا سيصلون عن طريق مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ,بينما يصل  852ألفا و422
حاجاً منهم عن طريق محطة الهجرة وحوالي ستين ألفا عن طريق محطة البر.
وبين أن حوالي ستمائة موظف موسم يتم تعيينهم بمراكز االستقبال وأن هذا العام سيشهد  -بعون اهلل تعالى  -تحويل
خدمة تسجيل الجوازات من مركزيّ استقبال الهجرة والمطار إلى مكاتب الخدمة الميدانية ضماناً لسرعة تسجيل
الجوازات في موعدها والقضاء على تكدسها وقت الذروة.
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ندوة حول أخالقيات التعامل مع ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة
ينظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة بعد غدٍ األحد ندوة بعنوان ( أخالقيات التعامل
مع ضيوف الرحمن ) يقدمها إمام مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي ,وذلك في القاعة الثقافية التابعة إلدارة
التربية والتعليم.
وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد علي بن اسماعيل مصلوخ أن الندوة تأتي ضمن البرامج التدريبية
والتثقيفية التي تنظمها المؤسسة لالرتقاء بمستوى األداء لدي العاملين بها ,سعياً لتقديم أفضل الخدمات ,وتحقيقاً لتطلعات
القيادة الرشيدة التي تحث دائماً على بذل أقصى الجهود لراحة ضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام وزوار مسجد نبيه
عليه أفضل الصالة والسالم.
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3محاور في الخطة التشغيلية لألدالء بالمدينة

زاهد بخش  -المدينة المنورة
الجمعة 3603/60/60

أعدت المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة برنامجًا احتفاليًا الستقبال أولى رحالت الحج عن كل جنسية أوضح ذلك
المدير التنفيذي إلدارات االستثمار والعالقات العامة واالعالم والتشغيل والصيانة والمستودعات محمد عبداهلل بصراوي
الذي أضاف :إن المؤسسة دأبت في كل عام على تنظيم برنامج احتفائي بأولى رحالت الحج من كل جنسية يقوم فيه قيادات
المؤسسة وفي مقدمتهم رئيس مجلس اإلدارة الدكتور يوسف حوالة بتقديم الهدايا والورود وتمور المدينة للحجاج الكرام
مبينًا أن أولى رحالت الحج ستكون إن شاء اهلل فجر السبت غرة شهر ذي القعدة وعلى متنها حجاج ماليزيين
وأضاف بصراوي أن عدد الحجاج المتوقع وصولهم بموسم حج هذا العام للمدينة المنورة ( )7456821حاجًا منهم
( )365453حاجًا يتوقع وصولهم عن طريق مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي فيما يتوقع وصول ()586366
حاجًا عن طريق محطة الهجرة ونحو  66ألف عن طريق محطة البر وهذه التوقعات وفق الخطة التشغيلية للمؤسسة مردفًا
أن حوالى ستمائة موظف موسمي تم تعيينهم بمراكز االستقبال وأن هذا العام سيشهد -إن شاء اهلل -تحويل خدمة تسجيل
الجوازات من مركزي استقبال الهجرة والمطار إلى مكاتب الخدمة الميدانية؛ ضمانًا لسرعة تسجيل الجوازات في موعدها
والقضاء على تكدسها وقت الذروة.
أعداد الحجاج القادمين عبر المنافذ التالية وهي :بمحطة الهجرة  7قبل الحج  728546وبعد الحج  445728االجمالي
بمحطة الهجره 7قبل وبعد الحج  243262ومحطة استقبال هجرة  4قبل الحج  744222وبعد الحج 362288
واالجمالي استقبال الهجرة  4قبل وبعد الحج  234264والحجاج القادمين عبر المطار قبل الحج  361646وبعد الحج
 685واالجمالي القادمين عبر المطار قبل وبعد الحج 365453الحجاج القادمين عن طريق البر قبل الحج  21224وبعد
الحج  73266واجمالي القادمين برًا قبل وبعد الحج عن طريق البر  67525وإجمالي الحجاج القادمين للمدينة المنورة
قبل الحج  133552وبعد أداء الحج  884663واجمالي الحجاج القادمين والمتوقع للمدينة المنورة قبل وبعد الحج
7456821
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جاهزية مطار المدينة الستقبال أكثر من “ ”066ألف حاج

حسين بختاورتصوير :عادل الرويثي
الجمعة 3603/60/60

استقبل مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يوم أمس أولى طالئع الحجاج بوصول الدفعة األولى من
حجاج الهند على الرحلة الدولية رقم ( ،)616والتي تقل « »446حاجًا هنديًا وكان في استقبال ضيوف الرحمن عدد من
القيادات والمسؤولين بفرع وزارة الحج والمؤسسة األهلية لإلدالء .
من جهته أكد المهندس سفيان عبدالسالم مدير عام شركة طيبة لتشغيل المطارات بالمدينة المنورة لـ»المدينة» عن سعادته
باستقبال أولى أفواج الحجاج مشيرا إلى أن «شركة طيبة» تبذل قصارى جهدها بوضع الخطط التشغيلية الالزمة
ومراجعتها مع الجهات ذات العالقة قبل بدء موسم الحج ،مؤكدًا جاهزية جميع الصاالت استقبال الحجاج زوار المسجد
النبوي  ،وأوضح المهندس سفيان أن هذا يأتي انطالقا من المهام والمسؤوليات المناطة بشركة طيبة لتشغيل المطارات
وحرصها على تقديم أفضل الخدمات للرقي بمستوى الخدمة بما يتماشى مع خصوصية هذا البلد في قلوب المسلمين.
وأوضح المهندس سفيان أن عدد رحالت الحج المتوقع قدومها في الموسم األول يتجاوز الـ « »7886رحلة حج قابلة
للزيادة بإجمالي ركاب « »842،668أي بزيادة ما نسبته  %76عن موسم حج العام الماضي في عدد الرحالت ،هذا
خالف الرحالت الدولية التي يقدم عليها الحجاج ،وأوضح أن عدد شركات الطيران تجاوز الـ» »27شركة طيران من
مختلف أنحاء العالم ..من جهته كشف مدير عام التشغيل بشركة طيبة لتشغيل المطارات الدكتور أحمد الشرقاوي عن
وجود العديد من المتغيرات في الخطة التشغيلية لهذا العام موسم حج عام 7232هـ في صاالت استقبال الحجاج (،8 ،2 ،4
 ،)1 ، 6ومن أهمها تغيير السيور الخاصة بالحقائب في صالة « »6و» »1بحيث تتناسب مع األعداد الكبيرة لقدوم
الحجاج ،كما تم سفلتت جميع ساحات المواقف أمام صاالت البالزا ،إضافة إلى تغيير جميع المداخل بحواجز زجاجية
لتسهل انسيابية حركة الحجاج.
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ندوة الحج الكبرى تحدد محاورها وتعلن وصول المشاركين إلى  366مشارك
أنور السقاف  -جدة
الجمعة 3603/60/60

كشفت ندوة الحج الكبرى ،التي تنطلق في دورتها الـ  35غرة شهر ذي الحجة المقبل ،عن وصول أعداد المشاركين فيها
إلى  466مشارك هذا العام من كل أنحاء العالم اإلسالمي بعد أن وجهت وزارة الحج دعواتها للمفكرين والمثقفين
البارزين ،الذين سيقدمون أطروحاتهم وخبراتهم وأبحاثهم خالل مشاركتهم في أعمال الندوة ،التي ستستمر على مدى ثالثة
أيام تأكيدًا للدور الشامل ،الذي يتضمنه مفهوم الحج بصفته تجمعًا دينيًا وعلميًا يتم عبره التعارف والتواصل الديني
والمعرفي بين المسلمين من مشارق األرض ومغاربها.
وأوضح مدير عام ندوة الحج الكبرى الدكتور هشام بن عبداهلل العباس أن الندوة ،التي تتخذ من «فقه األولويات في الحج»
موضوعًا لدورتها هذا العام تركز على االستجابة لدعوة المملكة بتقليل أعداد الحجاج بسبب مشروعات التوسعة ،التي
يشهدها الحرمان الشريفان ولذلك جاء اختيار هذا الموضوع ،الذي سيعمم بين المسلمين كحاجة علمية وعملية والتأكيد على
أهمية األخذ به في الحج وشعائره ألدائها بيسر وأمن واطمئنان وبيان الصلة بينه في الحج وبين مقاصده وإظهار العالقة
بين فقه األولويات في العبادات والصدقات وتحقيقه ثواب الفرد وحماية الجماعة ودفع الضرر عنها ،كما يقلل فقه
األولويات في الحج من مشكالت الحج والحجيج وبخاصة مشكلة الزحام.
وأشاد بمتابعة معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار وتوجيهاته ألن تبرز الندوة الدور الثقافي والحضاري ،الذي
تضطلع به المملكة لخدمة الحج والحجيج والتأكيد على الدور الثقافي والحضاري للمدينة المقدسة وأبنائها عبر العصور
المختلفة وإظهار اإلنجازات والمشروعات الرائدة والتطورات المتالحقة في الحرمين الشريفين لخدمة المسلمين ،خصوصًا
في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز حفظه اهلل وترسيخ مبدأ الحوار الفكري الهادئ لقضايا األمة
اإلسالمية من خالل موسم الحج عبر تواجد هذه األعداد الغفيرة من الحجيج.
وأكد أن انطالق الندوة من رحاب مكة المكرمة وقلب العالم اإلسالمي يعطيها ثباتًا في بحث شؤون الحج بعد أن قاربت
على األربعة عقود من الزمان ،مشيرًا إلى أنها في هذا العام ومن الخالل الموضوع ،الذي تطرقه تبين للمسلمين من كل
أنحاء العالم أن الحكمة تقتضي مراعاة األولويات لتحقيق مقاصد الشرع في حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال،
وبهذا تتحقق للفرد سعادته وطمأنينته ويتحقق للمجتمع أمنه وسالمته واستقراره وتقدمه.
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قاضي :وزارة الحج متمسكة بسالمة وصحة قراراتها
طالب الذبياني  -مكة
الجمعة 3603/60/60
وبسؤال وكيل وزارة الحج والمتحدث الرسمي للوزارة حاتم قاضي حول الحكم أفاد ،باآلتي أوال نعم تم تبليغ ممثل الوزارة باألمس
شفاهة بالحكم ولم تبلغ الوزارة رسميًا .
ثانيا أن الوزارة مازالت متمسكة بسالمة وصحة قراراتها في هذا الخصوص التفاقها مع النظام،
وفي حالة است الم نسخة من الحكم االبتدائي ستقوم الوزارة بالطعن فيه لدى محكمة االستئناف وسوف تقدم بإذن اهلل كل ما يثبت
مشروعية قرارها.
ثالثا تؤكد الوزارة أن المجلس الحالي لمؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا مستمر في عمله وكل ما تم اتخاذه من إجراءات سارية
المفعول ،وبما يضمن قيام المؤسسة بخدمة حجاجها وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

أخالقيات التعامل مع ضيوف الرحمن» بالمدينة  ..غدًا«
المدينة المنورة  -واس
السبت 3603/60/60
ينظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة يوم غدٍ ندوة بعنوان (أخالقيات التعامل مع ضيوف الرحمن)
يقدمها إمام مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي ،وذلك في القاعة الثقافية التابعة إلدارة التربية والتعليم.
وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد علي بن اسماعيل مصلوخ أن الندوة تأتي ضمن البرامج التدريبية والتثقيفية التي
تنظمها المؤسسة لال رتقاء بمستوى األداء لدى العاملين بها ،سعيا لتقديم أفضل الخدمات ،وتحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة التي تح
دائما على بذل أقصى الجهود لراحة ضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام وزوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة والسالم.
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وصول أول دفعة من حجاج بيت اهلل الحرام إلى مطار األمير محمد بن
عبدالعزيز
وصلت في وقت متأخر الليلة الماضية أول دفعة من حجاج بيت اهلل الحرام إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي
وهم من الجنسية الهندية ,وذلك على متن رحلة للخطوط الجوية العربية السعودية قادمة من بومباي.
ورحب مدير عام فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي بضيوف الرحمن ,وهنأهم بسالمة
الوصول ,متمنياً لهم حجا مقبوال وذنبا مغفورا وعودا حميدا إلى ديارهم بمشيئة اهلل.
كما دعا حجاج بيت اهلل الحرام زوار مدينة الرسول صلى اهلل عليه وسلم إلى التمتع بجميع الخدمات والترتيبات التي
أعدتها لهم مختلف القطاعات الحكومية واألهلية من أجل أن يؤدوا مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان إنفاذا
لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ,وسمو ولي عهده األمين ,وسمو النائب الثاني -
حفظهم اهلل  -واستجابة لتطلعات صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة
رئيس لجنة الحج بالمنطقة في هذا الخصوص .وفور وصول الحجاج وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة جرى نقلهم
بحافالت النقابة العامة للسيارات إلى مساكنهم المتعاقدين عليها ,حيث كانت المؤسسة األهلية لألدالء في استقبالهم
والترحيب بهم واالطمئنان على راحتهم في السكن وتوفير متطلباتهم ,فيما أبدى ضيوف الرحمن من الحجاج شكرهم
وامتنانهم لما وجدوه من عناية ورعاية وحُسن استقبال.
وكان فرع وزارة الحج قد أتم استعداده لبدء تنفيذ خطته التشغيلية لموسم الحج باستكمال تنفيذ اثنين وأربعين برنامجاً
تدريبياً للموظفين الرسميين والموسميين الذين يصل عددهم نحو  011موظف ,منهم نحو مائتي موظف يعملون في
اإلشراف على خدمات االستقبال والتوديع بمطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة التي تؤديها الجهات
التي تشرف عليها وزارة الحج ممثلة في مكتب الوكالء الموحد والمؤسسة األهلية لألدالء وفرع النقابة العامة للسيارات
ومكتب إرشاد حافالت نقل الحجاج.
من جهته ,أوضح المدير التنفيذي إلدارات االستثمار والعالقات العامة واإلعالم والتشغيل والصيانة والمستودعات
بالمؤسسة األهلية لألدالء محمد عبداهلل بصراوي ,أن المؤسسة دأبت في كل عام على تنظيم برنامج احتفائي يختص
بأولى رحالت الحج القادمة للمدينة المنورة من كل جنسية يقوم فيه قيادات المؤسسة وفي مقدمتهم رئيس مجلس اإلدارة
الدكتور يوسف حوالة بتقديم الهدايا والورود وتمور المدينة للحجاج الكرام .وأفاد بصراوي ,أن هناك رحلة للحجاج
ستصل  -بعون اهلل تعالى  -فجر غد السبت وعلى متنها حجاج ماليزيون ,مشيرا إلى أن عدد الحجاج المتوقع وصولهم
بموسم حج هذا العام للمدينة المنورة سيصل إلى مليون و 982ألفا و 510حاجا منهم  428ألفا و 984حاجا سيصلون
عن طريق مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ,بينما يصل  852ألفا و 422حاجاً منهم عن طريق محطة الهجرة
وحوالي ستين ألفا عن طريق محطة البر .وبين بصراوي ,أن حوالي ستمائة موظف موسم يتم تعيينهم بمراكز االستقبال
وأن هذا العام سيشهد  -بعون اهلل تعالى  -تحويل خدمة تسجيل الجوازات من مركزي استقبال الهجرة والمطار إلى
مكاتب الخدمة الميدانية ضماناً لسرعة تسجيل الجوازات في موعدها والقضاء على تكدسها وقت الذروة.
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»:مدير فرع وزارة الحج لـ «عكاظ

تدشين صالة الحجاج و 077موظف الستقبال ضيوف الرحمن
»ماجد الصقيري «المدينة المنورة

كثف فرع وزارة الحج جهوده وترتيباته إلطالق خطته التشغيلية التي تواكب انطالق موسم الحج هذا العام والتي يعمل
عليها مئات الموظفين بالتعاون مع عدة جهات حكومية.
وأوضح المدير العام لفرع وزارة الحج في المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي لـ«عكاظ» أن االستعدادات
شملت تجهيز صالة الحجاج في مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ,إضافة الى الكادر البشري الذي سيعمل على
إنهاء إجراءات قدوم ضيوف الرحمن بعد وصولهم على الفور.
وبين البيجاوي ,ان أكثر من  011موظف يباشرون إنهاء جميع اإلجراءات الخاصة بضيوف الرحمن منذ وصولهم
وحتى مغادرتهم المدينة المنورة ,متوجهين الى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ألداء فريضة الحج لهذا العام.
وأكد البيجاوي ,أن جميع الموظفين خضعوا لسلسلة من البرامج التدريبية قاربت  14برنامجا ,وذلك ال إكسابهم الخبرات
الالزمة للتعامل مع ضيوف الرحمن ,مبينا أن الخطة التشغيلية لموسم هذا العام راعت أمن وسالمة وراحة ضيوف
الرحمن والزوار إنفاذا للتوجيهات السامية من القيادة الرشيدة والمتابعة الدقيقة من صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن
سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.
وأكد البيجاوي ,أنه تم اتخاذ كافة التدابير من أجل رفع مستوى التنسيق والمتابعة بين جميع الجهات العاملة في خدمة
ضيوف الرحمن بما يحقق أعلى مستوى من الخدمات لضيوف الرحمن والحرص على تقليل الزمن المستغرق إلنهاء
إجراءات سكن الحجاج في راحة وطمأنينة مع المحافظة على أعلى درجات الصيانة لجميع المساكن ,وذلك بما يحقق
تطلعات المسؤولين في هذا الخصوص .وبين البيجاوي ,أن الكوادر البشرية المتخصصة في خدمة ضيوف الرحمن تعمل
على مدار الساعة بطاقة بشرية تتجاوز  011موظف ,وذلك بمشاركة أكثر من  8جهات حكومية ,مشيرا إلى أن فرع
وزارة الحج بما لديه من إمكانات وكوادر بشرية سيعمل في نجاح إجراءات استقبال ضيوف الرحمن وتوديعهم في وقت
قياسي بعد انتهائهم من أداء فريضة الحج بمشيئة اهلل ,وذلك بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العالقة .ولفت
البيجاوي ,إلى أن االستعدادات لموسم الحج لهذا العام بدأت منذ وقت مبكر من خالل اعتماد خطة متكاملة ,مشيرا إلى أن
توجيهات وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار ,تؤكد على عدم قبول الحد األدنى لخدمة الحجاج زوار المسجد
النبوي لهذا العام من قبل جميع الجهات ذات العالقة ,والتي يشرف عليها فرع وزارة الحج مباشرة ,وقال إن الوزير شدد
على عدم قبول أي قصور أو تراخ في سالمة وجاهزية ونظافة حافالت نقل الحجاج ,مشيرًا إلى ضرورة بذل أقصى
الجهود واإلمكانات لتقديم أفضل وأرقى مستوى من الخدمات الالزمة لضيوف الرحمن القادمين ألداء فريضة الحج لهذا
العام ,والذين سوف يأتون تباعا انطالقا من مساء اليوم (الجمعة) ,إذ من المتوقع أن يصل للمدينة المنورة أكثر من مليون
حاج من مختلف الجنسيات سيتم استقبالهم وخدمتهم عند قدومهم.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة الجاهزية الكاملة لخدمة
ضيوف الرحمن ,مؤكدا أنهم عاقدون العزم للمضي قدما للعبور بموسم حج هذا العام بالكثير من المنجزات من خالل
استشعار شرف الخدمة التي توارثها األجيال ,وهي شرف ما بعده شرف ,والبد من اإلخالص والتفاني في العمل .مشيرًا
إلى أن التنسيق الجيد والمراجعة األخيرة للتأكد من جاهزية الجميع مع بدء توافد الحجاج سيكون له أكبر األثر في خدمة
الحاج على الوجه األكمل بمشيئة اهلل.
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إلغاء قرار «الحج» بحل مجلس مطوفي جنوب آسيا
»عدنان الشبراوي «جدة

أصدرت المحكمة اإلدارية في العاصمة المقدسة في جلسة عقدتها أمس ,حكما ابتدائيا بإلغاء قرار وزارة
الحج بحل مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا وتشكيل مجلس إدارة جديد .واعترض
ممثل الوزارة على الحكم وطلب االستئناف وأجيب طلبه على أن يقدم الئحة االعتراض خالل  41يوما من
تاريخ تسلمه نسخة من الحكم .وتأتي جلسة أمس للنظر في دعوى أقامها عدد من المطوفين والمطوفات ضد
وزارة الحج بعد صدور قراراها بحل مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا وتشكيل
.مجلس إدارة جديدة
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األدالء» تستقبل أولى رحالت الحج بالهدايا«

)أيمن الصيدالني (المدينة المنورة

أعدت المؤسسة األهلية لألدالء في المدينة المنورة برنامجا احتفائيا الستقبال أولى رحالت الحج عن كل
جنسية.
وأوضح المدير التنفيذي إلدارات االستثمار والعالقات العامة واإلعالم والتشغيل والصيانة والمستودعات,
محمد عبداهلل بصراوي أن المؤسسة دأبت في كل عام على تنظيم برنامجا احتفائيا بأولى رحالت الحج من
كل جنسية يقوم فيه قيادات المؤسسة وفي مقدمتهم رئيس مجلس اإلدارة الدكتور يوسف حوالة ,بتقديم الهدايا
والورود وتمور المدينة للحجاج الكرام ,وأضاف« :ستصل أولى رحالت الحج فجر غد (السبت) غرة شهر
ذي القعدة إن شاء اهلل ,وعلى متنها حجاج ماليزيين»  ,مشيرا إلى أن عدد الحجاج المتوقع وصولهم بموسم
حج هذا العام للمدينة المنورة (  )4982510حاجا منهم ( )428984حاجا يتوقع وصولهم عن طريق مطار
االمير محمد بن عبدالعزيز الدولي فيما يتوقع وصول ( )852422حاجا عن طريق محطة الهجرة وما
يقارب ( )21ألف عن طريق محطة البر ,مبينا أن تلك التوقعات وفق الخطة التشغيلية للمؤسسة.
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تدريب وتطوير األدالء يستضيف إمام مسجد قباء
)عكاظ (المدينة المنورة

ينظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة يوم غد األحد ندوة بعنوان
«أخالقيات التعامل مع ضيوف الرحمن» يقدمها إمام مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي ,وذلك في
.القاعة الثقافية التابعة إلدارة التربية والتعليم
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد علي بن اسماعيل مصلوخ ,أن الندوة تأتي ضمن البرامج
التدريبية والتثقيفية التي تنظمها المؤسسة لالرتقاء بمستوى األداء لدى العاملين بها ,سعياً لتقديم أفضل
الخدمات ,وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة التي تحث دائم ًا على بذل أقصى الجهود لراحة ضيوف الرحمن
.حجاج بيت اهلل الحرام وزوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة والسالم

أخالقيات التعامل مع الحجاج بالمدينة غدا
)واس (المدينة المنورة

ينظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة غدا ندوة بعنوان «أخالقيات التعامل
مع ضيوف الرحمن» يقدمها إمام مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي ,وذلك في القاعة الثقافية التابعة
إلدارة التربية والتعليم.
وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد علي بن إسماعيل مصلوخ أن الندوة تأتي ضمن البرامج
التدريبية والتثقيفية التي تنظمها المؤسسة لالرتقاء بمستوى األداء لدى العاملين بها ,سعيا لتقديم أفضل
الخدمات ,وتحقيقا لتطلعات القيادة التي تحث دائما على بذل أقصى الجهود لراحة ضيوف الرحمن حجاج بيت
اهلل الحرام وزوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة والسالم.
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أدالء المدينة» يستقبلون أولى رحالت الحج بالورود والهدايا«

استقبال أولى رحالت الحج

المدينة المنورة  -خالد الزايدي

أعدت المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة برنامجاً احتفالياً الستقبال أولى رحالت الحج لكل جنسية .وأوضح
المدير التنفيذي محمد عبداهلل بصراوي أن قيادات المؤسسة وفي مقدمتهم رئيس مجلس اإلدارة الدكتور يوسف حوالة
يستقبلون األفواج ويقدمون الهدايا والورود و تمور المدينة ،مبيناً أن أولى رحالت الحج ستكون فجر السبت وعلى متنها
حجاج ماليزيين.
وأضاف بصراوي أن عدد الحجاج المتوقع وصولهم في موسم حج هذا العام للمدينة المنورة ( )1456810حاجاً منهم
( )465454حاجاً يتوقع وصولهم عن طريق مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي فيما يتوقع وصول ()586466
حاجاً عن طريق محطة الهجرة وحوالي ستين ألفا عن طريق محطة البر وهذه التوقعات وفق الخطة التشغيلية للمؤسسة
مردفاً أن حوالى  677موظف موسمي تم تعيينهم بمراكز االستقبال وأن هذا العام سيشهد تحويل خدمة تسجيل الجوازات
من مركزي استقبال الهجرة والمطار إلى مكاتب الخدمة الميدانية؛ ضماناً لسرعة تسجيل الجوازات في موعدها والقضاء
على تكدسها وقت الذروة.
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األدالء بالمدينة يؤهلون كوادرهم القيادية

المدينة المنورة  -خالد الزايدي

نظمت المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة ورشة عمل تحت عنوان (الجوانب التشغيلية لخطة المؤسسة في
خدمة ضيوف الرحمن)  ،بحضور مدير عام فرع وزارة الحج محمد البيجاوي ،ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور
يوسف حوالة ،وأعضاء المجلس ،وأوضح نائب رئيس المجلس محمد علي مصلوخ بأن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن
برنامج إعداد المرشحين لشغل وظيفة رئيس ونائب ،بمراكز ومكاتب الخدمة الميدانية والمساندة حيث تم خالل الورشة
شرح الخطة التشغيلية لهذا العام والتي ارتكزت على منهجية جديدة تطبقها المؤسسة ألول مرة ومن أبرز مالمحها تطبيق
ثالثة محاور رئيسة وهي ..اآلليات الجديدة لتوديع الحجاج وقد تحدث عن هذا المحور العضو خالد حبش ،فيما تحدث
العضو فهد شحاتة عن محور آليات عمل الموظف الشامل ،وتناول المحور الثالث آليات تسجيل بيانات جوازات الحجاج
وقدمها عبدالرحمن بن فهد شمس.
وبين مصلوخ بأن هذه الورش ة تختص بتأهيل الكوادر القيادية بمكاتب المؤسسة فيما سيتم تطبيق سلسة برامج تدريبية
على رأس العمل للموظفين الموسميين والذين يربو عددهم على  4877موظف ،مؤكداً على أن الخطة التشغيلية الجديدة
تضمن تطوير آليات العمل بما ينعكس إيجاباً على راحة ضيوف الرحمن ،مضيفاً أن المؤسسة بتوجيهٍ من رئيس مجلس
اإلدارة تعمل بكل طاقاتها البشرية والتقنية لراحة الحجاج.
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بالورود والهدايا أدالء المدينة يستقبلون أولى رحالت الحج

.
195820 228145 423964
122449 309955 432402
367626 658 368283
47992 13906 61898
733884 552663 1286547
.
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إدالء المدينة تكمل استعداداتها الستقبال أولى رحالت الحج
محمد المحسن – المدينة المنورة
أعدت المؤسسة األهلية لألدالء في المدينة المنورة برنامجاً احتفائيًا الستقبال أولى رحالت الحج عن كل جنسية.
أوضح ذلك المدير التنفيذي إلدارات االستثمار والعالقات العامة واإلعالم والتشغيل والصيانة والمستودعات محمد عبداهلل
بصراوي الذي أضاف أن المؤسسة دأبت في كل عام على تنظيم برنامجاً احتفائياً بأولى رحالت الحج من كل جنسية يقوم
فيه قيادات المؤسسة وفي مقدمتهم رئيس مجلس اإلدارة الدكتور يوسف حوالة بتقديم الهدايا والورود وتمور المدينة
للحجاج الكرام.
مبيناً أن أولى رحالت الحج ستكون إن شاء اهلل فجر السبت غرة شهر ذو القعدة وعلى متنها حجاج ماليزيين وأضاف
بصراوي أن عدد الحجاج المتوقع وصولهم بموسم حج هذا العام للمدينة المنورة (  )7456821حاجاً منهم ()365453
حاجاً يتوقع وصولهم عن طريق مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي فيما يتوقع وصول ( )586366حاجاً عن
طريق محطة الهجرة وحوالي ستون ألف عن طريق محطة البر وهذه التوقعات وفق الخطة التشغيلية للمؤسسة  ،مردفاً أن
حوالى ستمائة موظف موسمي تم تعيينهم بمراكز االستقبال  ،وأن هذا العام سيشهد إن شاء اهلل تحويل خدمة تسجيل
الجوازات من مركزي استقبال الهجرة والمطار إلى مكاتب الخدمة الميدانية؛ ضماناً لسرعة تسجيل الجوازات في موعدها
والقضاء على تكدسها وقت الذروة.

أول دفعة من الحجاج تصل المدينة
وصلت في وقت متأخر الليلة قبل الماضية أول دفعة من الحجاج إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على متن
رحلة للخطوط الجوية العربية السعودية قادمة من بومباي.
ورحّب مدير عام فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة محمد البيجاوي بضيوف الرحمن ,وهنأهم بسالمة الوصول ,متمنياً
لهم حجاً مقبوالً وذنباً مغفوراً وعوداً حميداً إلى ديارهم.
وفور وصول الحجاج وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة جرى نقلهم بحافالت النقابة العامة للسيارات إلى مساكنهم
المتعاقدين عليها حيث كانت المؤسسة األهلية لألدالء في استقبالهم والترحيب بهم .فيما أبدى الحجاج شكرهم لما وجدوه
من عناية ورعاية وحُسن استقبال.
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بالورود والهدايا ادالء المدينة يستقبلون أولى رحالت الحج

أعدت المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة برنامجاً احتفائياً الستقبال أولى رحالت الحج عن كل جنسية أوضح ذلك
المدير التنفيذي إلدارات االستثمار والعالقات العامة واالعالم والتشغيل والصيانة والمستودعات محمد عبداهلل بصراوي الذي
أضاف أن المؤسسة دأبت في كل عام على تنظيم برنامجاً احتفائياً بأولى رحالت الحج من كل جنسية يقوم فيه قيادات
المؤسسة وفي مقدمتهم رئيس مجلس اإلدار ة الدكتور يوسف حوالة بتقديم الهدايا والورود وتمور المدينة للحجاج الكرام
مبيناً أن أولى رحالت الحج ستكون إن شاء اهلل فجر السبت غرة شهر ذو القعدة وعلى متنها حجاج ماليزيين وأضاف
بصراوي أن عدد الحجاج المتوقع وصولهم بموسم حج هذا العام للمدينة المنورة (  )0350020حاجاً منهم ()305353
حاجاً يتوقع وصولهم عن طريق مطار االمير محمد بن عبدالعزيز الدولي فيما يتوقع وصول ( )500300حاجاً عن طريق
محطة الهجرة وحوالي ستون الف عن طريق محطة البر وهذه التوقعات وفق الخطة التشغيلية للمؤسسة مردفاً أن حوالى
ستمائة موظف موسمي تم تعيينهم بمراكز االستقبال وأن هذا العام سيشهد إن شاء اهلل تحويل خدمة تسجيل الجوازات من
مركزي استقبال الهجرة والمطار إلى مكاتب الخدمة الميدانية؛ ضماناً لسرعة تسجيل الجوازات في موعدها والقضاء على
تكدسها وقت الذروة.
قبل الحج

بعد الحج

المركز
228145
195820
هجرة 0
309955
122449
هجرة 3
658
367626
مطار
13906
47992
بر
552663
733884
اإلجمالي
أعداد الحجاج المتوقع وصولهم المدينة حج 0232هـ

اإلجمالي
423964
432402
368283
61898
1286547
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ندوة حول أخالقيات التعامل مع ضيوف الرحمن بالمدينة المنورة
ينظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة بعد غدٍ األحد ندوة بعنوان ( أخالقيات التعامل مع
ضيوف الرحمن ) يقدمها إمام مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي ،وذلك في القاعة الثقافية التابعة إلدارة التربية
والتعليم.
وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة محمد علي بن اسماعيل مصلوخ أن الندوة تأتي ضمن البرامج التدريبية والتثقيفية
التي تنظمها المؤسسة لالرتقاء بمستوى األداء لدي العاملين بها ،سعياً لتقديم أفضل الخدمات ،وتحقيقاً لتطلعات القيادة
الرشيدة التي تحث دائماً على بذل أقصى الجهود لراحة ضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام وزوار مسجد نبيه عليه
أفضل الصالة والسالم.
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وصول أول دفعة من حجاج بيت اهلل الحرام إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة

وصلت في وقت متأخر الليلة الماضية أول دفعة من حجاج بيت اهلل الحرام إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي
وهم من الجنسية الهندية ،وذلك على متن رحلة للخطوط الجوية العربية السعودية قادمة من بومباي.
وقد رحب مدير عام فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي بضيوف الرحمن ،وهنأهم بسالمة
الوصول ،متمنياً لهم حجا مقبوال وذنبا مغفورا وعودا حميدا إلى ديارهم بمشيئة اهلل.
كما دعا حجاج بيت اهلل الحرام زوار مدينة الرسول صلى اهلل عليه وسلم إلى التمتع بجميع الخدمات والترتيبات التي أعدتها
لهم مختلف القطاعات الحكومية واألهلية من أجل أن يؤدون مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان إنفاذا لتوجيهات
خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود ،وسمو ولي عهده األمين ،وسمو النائب الثاني  -حفظهم اهلل
 ،واستجابة لتطلعات صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنةالحج بالمنطقة في هذا الخصوص.
وفور وصول الحجاج وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة جرى نقلهم بحافالت النقابة العامة للسيارات إلى مساكنهم المتعاقدين
عليها حيث كانت المؤسسة األهلية لألدالء في استقبالهم والترحيب بهم واالطمئنان على راحتهم في السكن وتوفير
متطلباتهم ،فيما أبدى ضيوف الرحمن من الحجاج شكرهم وامتنانهم لما وجدوه من عناية ورعاية وحُسن استقبال.
وكان فرع وزارة الحج قد أتم استعداده لبدء تنفيذ خطته التشغيلية لموسم الحج باستكمال تنفيذ أثنين وأربعين برنامجًا
تدريبيًا للموظفين الرسميين والموسميين الذين يصل عددهم نحو  166موظف ،منهم نحو مائتي موظف يعملون في
اإلشراف على خدمات االستقبال والتوديع بمطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة التي تؤديها الجهات
التي تشرف عليها وزارة الحج ممثلة في مكتب الوكالء الموحد والمؤسسة األهلية لألدالء وفرع النقابة العامة للسيارات
ومكتب إرشاد حافالت نقل الحجاج.
وأوضح المدير التنفيذي إلدارات االستثمار والعالقات العامة واإلعالم والتشغيل والصيانة والمستودعات بالمؤسسة األهلية
لألدالء محمد عبداهلل بصراوي من جهته أن المؤسسة دأبت في كل عام على تنظيم برنامج احتفائي يختص بأولى رحالت
الحج القادمة للمدينة المنورة من كل جنسية يقوم فيه قيادات المؤسسة وفي مقدمتهم رئيس مجلس اإلدارة الدكتور يوسف
حوالة بتقديم الهدايا والورود وتمور المدينة للحجاج الكرام.
وأفاد بصراوي أن هناك رحلة للحجاج ستصل  -بعون اهلل تعالى  -فجر بعد غد السبت وعلى متنها حجاج ماليزيون،
مُضيفًا أن عدد الحجاج المتوقع وصولهم بموسم حج هذا العام للمدينة المنورة سيصل إلى مليون و 456ألفا و 821حاجا
منهم  365ألفا و 453حاجا سيصلون عن طريق مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ،بينما يصل  586ألفا و366
حاجًا منهم عن طريق محطة الهجرة وحوالي ستين ألفا عن طريق محطة البر.
وبين أن حوالي ستمائة موظف موسم يتم تعيينهم بمراكز االستقبال وأن هذا العام سيشهد  -بعون اهلل تعالى  -تحويل خدمة
تسجيل الجوازات من مركزيّ استقبال الهجرة والمطار إلى مكاتب الخدمة الميدانية ضماناً لسرعة تسجيل الجوازات في
موعدها والقضاء على تكدسها وقت الذروة.
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أخالقيات التعامل مع ضيوف الرحمن ندوة يقدمها الشيخ المغامسي

ينظمها أدالء المدينة
09-06-2013 06:54 AM

طيبة اليوم  -المدينة المنورة:

ينظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء ندوة ثقافية بعنوان أخالقيات التعامل مع ضيوف الرحمن يقدمها
فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي وذلك يوم االحد 0232/00/3هـ بعد صالة العشاء مباشرة بقاعة االدارة العامة
للتربية والتعليم الثقافية بالعوالي أوضح ذلك نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء االستاذ محمد علي بن
اسماعيل مصلوخ الذي أضاف أن هذه الندوة تاتي ضمن سلسلة برامج تدريبية وتثقيفية تنظمها المؤسسة ممثلة بقطاع
التدريب والتطوير لالرتقاء بمستوى األداء لدي العاملين بالمؤسسة سعيًا ألداء شرف خدمة الحاج الكريم على أكمل
وجه وتحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة التي تح دائماً على بذل أقصى الجهود لراحة ضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل
الحرام زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة والسالم.
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