السبت  51ذو القعدة 5141هـ
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رئيس املؤسسة األهلية لألدالء باملدينة املنورة:
قيادات اململكة منذ توحيدها تعاملت مع خدمة ضيوف الرمحن على أنها رسالة خصها اهلل بها

المدينة المنورة  31ذو القعدة  3111هـ الموافق  31سبتمبر  3131م واس
أبدى رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف أحمد حوالة اعتزازه
وفخره بالدور الذي تضطلع به قيادة المملكة منذ عهد الموحد الملك عبدالعزيز آل سعود طيب اهلل ثراه
وحتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود في رعاية الحرمين
الشريفين والعناية بقاصديهما من ضيوف الحرمين حجاجا وعمارا وزوارا.
وقال في تصريح لوكالة األنباء السعودية  ":إن المملكة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز
طيب اهلل ثراه وإلىعهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل  -وهي تسير
بخطى حثيثة نحو النهضة والتنمية الشاملة التي طالت جميع المجاالت والمرافق من تعليم إلى صحة
وموصالت واقتصاد  ,إال أن الجانب األهم هو خدمة ضيوف الرحمن ,مضيفا أن المملكة على مدى
تاريخها تعاملت مع خدمة ضيوف الرحمن على أنها رسالة خصها اهلل بها.
وعدد جملة من الشواهد على ذلك االهتمام وتلك الرعاية ومن بينها النقالت التنموية والمشاريع الجبارة
في المدينتين المقدستين والمشاعر بدءا من التوسعات المتتالية للحرمين الشريفين وما رافقها من نقله
عمرانية وتنموية وصوال لمشاريع النقل والخيام والمرافق األخرى للمشاعر وقبل ذلك نعمة األمن على
اختالف مجاالته الجنائية والصحية والفكرية والغذائية التي ينعم به الحجاج  ,مؤكدا أن كل ذلك محل
دعاء وتقدير ضيوف الرحمن وهو ما تلمسه المؤسسة األهلية لألدالء عن قرب من خالل تواصلها مع
الحجاج الكرام.
وتناول الدكتور حوالة المعاني العميقة لذكرى اليوم الوطني للمملكة قائالً  ":إن هذا اليوم األغر فرصة
سانحة يتذكر فيها المواطن السعودي بكل فخر وأعتزاز هذه المناسبة التاريخية السعيدة التي تم فيها جمع
الشمل ولم شتات هذا الوطن المعطاء في ملحمة بطولية قادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن أل سعود
– طيب اهلل ثراه  -لتوحيد كل أجزاء الدولة السعودية الحديثة تحت أسم المملكة العربية السعودية  ,مجددا
معاني الوالء والحب للوطن الغالي الذي يلتف مواطنوه حول قادته وحكومته قلبا واحداينبض بأسم الوطن
وألجله.
وسجل رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بهذه المناسبة فخر واعتزاز منسوبي المؤسسة مثل
غيرهم من المواطنين بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر
زاهر وغد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة اخلصوا
لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتي اصبحت له مكانة كبيرة بين األمم.
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جدة  31ذو القعدة  3111هـ الموافق  31سبتمبر  3131م واس
تفقد وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حاتم بن حسن قاضي اليوم سير العمل بمكتب الوكالء الموحد في
صالة الحج بمطار الملك عبد العزيز الدولي ,كما ناقش العديد من المواضيع ذات الصلة بمهام المكتب
الذي يضطّلع باستقبال حجاج بيت اهلل الحرام في منافذ المملكة وتسجيل بياناتهم وتحصيل عوائد مؤسسات
أرباب الطائف وأجور الخيام وقيمة تذاكر نقل الحجاج.
وقدم عضو مجلس إدارة مكتب الوكالء الموحد عبداإلله بن محمد شرح ًا حول ما يقوم به المكتب الجهاز
المتخصص في شؤون الحج ,والمكون من األكاديميين ,والوكالء أصحاب الخبرة في أعمال الحج و خدمة
ضيوف الرحمن مدة بقائهم في الصالة تمهيداً النتقالهم للمدينة المنورة ومكة المكرمة.
من جانبه أكد قاضي حرص معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار على راحة ضيوف الرحمن
وسرعة إنهاء إجراءاتهم منذ وصولهم وحتى انتقالهم إلى مكة المكرمة ومغادرتهم بالدهم بعد أداء نسكهم
والسهر على خدمتهم.
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رئيس المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة:
قيادات المملكة منذ توحيدها تعاملت مع خدمة ضيوف الرحمن على أنها رسالة خصها اهلل بها
أبدى رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف أحمد حوالة اعتزازه وفخره بالدور
الذي تضطلع به قيادة المملكة منذ عهد الموحد الملك عبدالعزيز آل سعود طيب اهلل ثراه وحتى العهد الميمون لخادم
الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود في رعاية الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما من ضيوف
الحرمين حجاجا وعمارا وزوارا.
وقال في تصريح لوكالة األنباء السعودية  ":إن المملكة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب اهلل ثراه
وإلىعهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل  -وهي تسير بخطى حثيثة نحو النهضة
والتنمية الشاملة التي طالت جميع المجاالت والمرافق من تعليم إلى صحة وموصالت واقتصاد  ,إال أن الجانب األهم هو
خدمة ضيوف الرحمن ,مضيفا أن المملكة على مدى تاريخها تعاملت مع خدمة ضيوف الرحمن على أنها رسالة خصها
اهلل بها.
وعدد جملة من الشواهد على ذلك االهتمام وتلك الرعاية ومن بينها النقالت التنموية والمشاريع الجبارة في المدينتين
المقدستين والمشاعر بدءا من التوسعات المتتالية للحرمين الشريفين وما رافقها من نقله عمرانية وتنموية وصوال
لمشاريع النقل والخيام والمرافق األخرى للمشاعر وقبل ذلك نعمة األمن على اختالف مجاالته الجنائية والصحية
والفكرية والغذائية التي ينعم به الحجاج  ,مؤكدا أن كل ذلك محل دعاء وتقدير ضيوف الرحمن وهو ما تلمسه المؤسسة
األهلية لألدالء عن قرب من خالل تواصلها مع الحجاج الكرام.
وتناول الدكتور حوالة المعاني العميقة لذكرى اليوم الوطني للمملكة قائالً  ":إن هذا اليوم األغر فرصة سانحة يتذكر فيها
المواطن السعودي بكل فخر وأعتزاز هذه المناسبة التاريخية السعيدة التي تم فيها جمع الشمل ولم شتات هذا الوطن
المعطاء في ملحمة بطولية قادها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن أل سعود – طيب اهلل ثراه  -لتوحيد كل أجزاء الدولة
السعودية الحديثة تحت أسم المملكة العربية السعودية  ,مجددا معاني الوالء والحب للوطن الغالي الذي يلتف مواطنوه
حول قادته وحكومته قلبا واحداينبض بأسم الوطن وألجله.
وسجل رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بهذه المناسبة فخر واعتزاز منسوبي المؤسسة مثل غيرهم من
المواطنين بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهر وغد مشرق في وطن
تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة اخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتي اصبحت له
مكانة كبيرة بين األمم.
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وصول  511ألف حاج إلى المدينة المنورة

»أيمن الصيدالني «المدينة المنورة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين قدموا للمدينة المنورة حتى البارحة األولى أكثر من  311ألف حاج ,وقد
وصلت إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة أمس األول أول رحلة للحجاج
الجزائريين ,وكان في استقبالهم عند مقر سكنهم في المنطقة المركزية رئيس وأعضاء مكتب شؤون حجاج
الجزائر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة ,ونائبه محمد علي
مصلوخ ومساعده فتح الرحمن أبو الجود ,وتم استقبال الحجاج بالحلويات والتمور والورود في جو احتفائي.
وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة األهلية لألدالء محمد عبداهلل بصراوي ,أن المؤسسة دأبت في كل عام على
تنظيم برنامج احتفائي بأولى رحالت الحج ,تقدم خالله للحجاج الهدايا والورود وتمور المدينة المنورة,
مضيفا أن أولى رحالت الحج كانت قد وصلت غرة ذي القعدة وعلى متنها حجاج ماليزيون ,مبينا أن عدد
الحجاج المتوقع وصولهم في موسم حج هذا العام للمدينة المنورة  3316811حاجا منهم  161311يتوقع
وصولهم عبر مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي و 186166عبر طريق محطة الهجرة ,وما يقارب
 61ألفا عبر محطة البر وهذه التوقعات وفق الخطة التشغيلية للمؤسسة.
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188ألف حاج يصلون المدينة المنورة و“األدالء” تستقبل وفد الجزائر
زاهد بخش  -المدينة
الجمعة 0202/20/02

وصلت إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة مساء أمس األول األربعاء أول رحلة للحجاج الجزائريين وذلك
لزيارة المسجد النبوي الشريف وأداء فريضة حج عام  0121هـ وكان في استقبالهم عند مقر سكنهم بالمنطقة المركزية بجوار
المسجد النبوي الشريف رئيس وأعضاء مكتب شؤون حجاج الجزائر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف
بن أحمد حوالة حيث استقبلوهم ب تمور المدينة والورود المديني في جو احتفائي أبهج الحجاج ،أوضح ذلك المدير التنفيذي للمؤسسة
األهلية لألدالء محمد عبداهلل بصراوي الذي أضاف :إن المؤسسة دأبت في كل عام على تنظيم برنامجًا احتفائيًا بأولى رحالت الحج من
كل جنسية يقوم فيه قيادات المؤسسة وفي مقدمتهم رئيس مجلس اإلدارة الدكتور يوسف حوالة بتقديم الهدايا والورود وتمور المدينة
المنورة للحجاج مبينًا أن أولى رحالت الحج كانت فجر السبت غرة شهر ذي القعدة وعلى متنها حجاج ماليزيون ،وأضاف بصراوي:
إن عدد الحجاج المتوقع وصولهم بموسم حج هذا العام للمدينة المنورة ( )0017416حاجًا منهم ( )271012حاجًا يتوقع وصولهم
عن طريق مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي فيما يتوقع وصول ( )147277حاجًا عن طريق محطة الهجرة وحوالى ستين ألفًا
عن طريق محطة البر وهذه التوقعات وفق الخطة التشغيلية للمؤسسة مردفًا أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة المنورة
حتى مساء األربعاء 0121/00/00هـ ( )011ألفًا و( )421حاجًا
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وزير الداخلية يعتمد خطة الدفاع المدني لمواجهة الطوارئ في الحج
تضع  02افتراضًا لألخطار المحتملة خالل أداء المناسك

اعتمد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الخطة العامة لتنفيذ أعمال الدفاع
المدني في حاالت الطوارئ لحماية أمن وسالمة ضيوف الرحمن خالل موسم حج هذا العام 4141هـ.
وأوضح مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبداهلل التويجري أن الموافقة تأتي امتدادًا لجهود سموه ومتابعته الدقيقة لكل ما من شأنه
تحقيق أمن وسالمة حجاج بيت اهلل الحرام ،ودعمه لجهود الدفاع المدني ألداء مهامه في مواجهة المخاطر كافة خالل موسم الحج .وبين
أن خطة الدفاع المدني لهذا العام تهدف إلى اتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية الحجاج والمواطنين بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة
والمشاعر المقدسه وتوفير السالمة لهم من أخطار الحوادث والكوارث وحماية الممتلكات العامة والخاصة ،باتباع أفضل السبل وأنجحها
مع قدر كبير من التنسيق بين الجهات الحكومية لمواجهة ما قد يحدث من طوارئ بكل كفاءة واقتدار .وأفاد أن الخطة تتضمن استعدادات
كاملة للتعامل مع أكثر من  44افتراضًا لألخطار المحتملة في الحج تم استشرافها من خالل عمليات رصد وتحليل المخاطر ،إضافة إلى
أي حاالت أخرى تتطلب تطبيق تدابير الدفاع المدني التي تتلخص في االستعداد لمواجهة المخاطر المحتملة وتنفيذ الخطط الالزمة للوقاية
منها وتهيئة كافة اإلمكانات والمستلزمات الضرورية والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المشاركة لمواجهة ما قد ينجم عنها
من أضرار على سالمة الحجاج والقائمين على خدمتهم من خالل مراكز وفرق للدفاع المدني في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
والمدينة المنورة المجهزة بمعدات اإلنقاذ والسالمة واإلسعاف واإلطفاء واإلنقاذ المائي ،إضافة إلى الوحدات المتخصصة في التعامل مع
حوادث المواد الخطرة إضافة إلى قوة االنهيارات لمباشرة حوادث انهيارات المباني.
كما تتضمن الخطة تكثيف برامج التوعية الوقائية ونشر ثقافة السالمة بين الحجاج بالتنسيق مع مؤسسات الحج والطوافة وبعثات الحج
لتنمية الوعي بالتصرف السليم في حاالت الطوارئ أثناء وجودهم بمنشآت إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة والمدينة المنورة
والمشاعرالمقدسه ومتابعة اشتراطات السالمة في هذه المنشآت وإزالة أي مخالفات تهدد سالمة الحجيج أو تعوق رجال الدفاع المدني عن
أداء مهامهم في مباشرة البالغات عن الحوادث وذلك عبر نشر عدد كبير من فرق ودوريات السالمة وفرق التوعية أو عبر برامج
التوعية التي يتم بثها عبر وسائل اإلعالم واللوحات والمطبوعات اإلرشادية والتي يتم تركيبها وتوزيعها بأعداد كبيرة.
وكذلك عبر وسائل التواصل االجتماعي ووسائط اإلعالم الجديد وتطبيقات الهواتف الذكية.وقال :إنه من خالل المفهوم الشامل لتعريف
الدفاع المدني فإنه يتضح أن إجراءات الدفاع المدني هي مسؤولية جماعية ال تقوم بها جهة بمفردها دون غيرها ،وإنما هي أعمال
مشتركة لمواجهة الحاالت الطارئة،مضيفًا أن عدد الجهات المشاركة في تنفيذ خطة تدابير الدفاع المدني في الحج يبلغ أكثر من  41جهة،
كما يوجد عدد من الخطط التفصيلية الملحقة بالخطة العامة الستشراف كافة المخاطر المحتملة واالستجابة السريعة في التعامل معها ،مثل
خطة مواجهة أخطار األمطار والسيول واالنهيارات وخطة مواجهة أخطار األمطار والسيول والعواصف وحوادث التلوث البيئي.
وأضاف الفريق التويجري :إن اإلمكانات الجبارة التي تقدمها المملكة سنويًا لضيوف الرحمن خالل موسم الحج جعلت من إدارة هذا العدد
الكبير من الحجاج وتأمين سالمتهم نموذجًا يحتذى به في كثير من دول العالم ،ال سيما في ظل اختالف البيئات واللغات التي ينتمي إليها
هؤالء الحجاج ،مؤكدًا أن الخطة استوعبت كافة المخاطر المرتبطة بالمشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة بالعاصمة المقدسة وفي
مقدمتها مشروع ا لتوسعة الكبرى للمسجد الحرام من خالل تطوير خطط انتشار وتمركز الوحدات الميدانية وتأمين عدد من اآلليات
المتطورة لمباشرة كافة أنواع الحوادث .وكذلك االستفادة من أنظمة االتصاالت والمعلومات في سرعة التنسيق والتواصل بين قيادات
الدفاع المدني والوحدات والفرق الميدانية.وثمّن الفريق التويجري جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل
سعود وسمو ولي عهده األمين وسمو النائب الثاني وسمو وزير الداخلية في خدمة حجاج بيت اهلل الحرام.وتوفير كل ما يلزم من إمكانات
لتيسير أداء مناسكهم في جو من الطمأنينة واألمن.وعبر عن ثقته في قدرات ضباط وأفراد الدفاع المدني العاملين في موسم الحج لتحقيق
أهداف الخطة في توفير أعلى مستويات السالمة لضيوف الرحمن بالتنسيق مع الجهات الحكومية األعضاء بمجلس الدفاع المدني
ومواصلة مسيرة النجاح والتميز التي تحققت في الحج طوال السنوات الماضية.
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اللواء سبيه يقف على استعدادات مدني المدينة للحج
موسى الجهني
السبت 0202/20/00

عقد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء زهير بن أحمد سبيه الخميس اجتماعًا مع المساعدين ومدير إدارة الدفاع
المدني بالمدينة المنورة ومديري االقسام الميدانية للوقوف على االستعدادات النهائية لموسم الحج  0121وتمركز الفرق الموسمية
الداخلية في المواقع التي يرتادها ضيوف الرحمن والمراكز الموسمية الخارجية على الطرق من وإلى المدينة المنورة وتسخير كافة
اإلمكانات ال بشرية و اآللية التي وفرتها حكومتنا الرشيدة لخدمة حجاج بيت اهلل الحرام و االطالع على تقارير السالمة للكشف على
إسكان ضيوف الرحمن وإزالة أي مخالفات تشكل خطورة في تلك الدور السكنية وتوفير أقصى سبل األمن والحماية والراحة لضيوف
الرحمن خالل إقامتهم بالمدينة المنورة .وفي ختام االجتماع قال العقيد خالد الجهني الناطق اإلعالمي باسم مديرية الدفاع المدني
بالمدينة إن اللوا سبيه حث الجميع على بذل المزيد من الجهد والعطاء خالل موسم الحج لتنفيذ خطة الموسم على أكمل وجه متمنيًا
للجميع التوفيق.
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188538حاجاً في المدينة ..ووصول الدفعة األولى من «الجزائريين»

محمد المحسن – المدينة المنورة

وصلت إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة مساء األربعاء أول رحلة للحجاج
الجزائريين ،وكان في استقبالهم عند مقر سكنهم بالمنطقة المركزية ،رئيس وأعضاء مكتب شؤون حجاج
الجزائر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة ،ونائبه محمد علي
مصلوخ ومساعد الرئيس فتح الرحمن أبو الجود ،حيث قدم للحجاج حلويات وتمور المدينة في جو احتفائي
أبهج الحجاج الكرام.
وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة األهلية لألدالء محمد عبداهلل بصراوي» أن المؤسسة دأبت كل عام على
تنظيم برنامج احتفائي بأولى رحالت الحج من كل جنسية ،تقوم فيه قيادات المؤسسة وفي مقدمتهم رئيس
مجلس اإلدارة الدكتور يوسف حوالة بتقديم الهدايا والورد وتمور المدينة للحجاج الكرام ،مبيناً أن أولى
رحالت الحج كانت فجر السبت غرة شهر ذي القعدة ،وعلى متنها حجاج ماليزيون ،وأضاف بصراوي أن
عدد الحجاج المتوقع وصولهم موسم حج هذا العام إلى المدينة المنورة ( )4416811حاجاً منهم
( )461414حاجاً يتوقع وصولهم عن طريق مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي فيما يتوقع وصول
( )186466حاجاً عن طريق محطة الهجرة ،و 66ألفا عن طريق محطة البر ،وهذه التوقعات وفق الخطة
ا لتشغيلية للمؤسسة ،مردفاً أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة حتى مساء أمس األول ( )411ألفا
و( )841حاجا.

9

"طيبة" تستقبل حجاج الجزائر ..بالتمور والورود

المدينة المنورة :علي العمري

2013-09-19 11:29 PM

فيما وصلت إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أمس أول رحلة للحجاج الجزائريين البالغ
عددهم  014حجاج ،بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة أمس نحو  111ألفا و 831حاجا.
وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة ،أنه تم استقبال الحجاج
الجزائريين وفق برنامج ترحيبي ،شمل توزيع التمور والورود والهدايا عليهم ،وذلك في إطار برنامج احتفالي يتم
سنويا ألول رحلة قادمة من كل دولة إسالمية.
وأشار إلى أن عدد الحجاج المتوقع وصولهم خالل موسم حج هذا العام للمدينة المنورة سيقارب  1.3مليون حاج،
مبينا أن نحو  361ألفا و 313حاجا سيصلون عن طريق مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ،متوقعا أن يصل نحو
 186ألفا و 366حاجا عن طريق محطة الهجرة ،بينما سيصل نحو  64ألف حاج عن طريق محطة البر ،وذلك وفق
الخطة التشغيلية للمؤسسة.
من جهة أخرى ،بدأ المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة في تنفيذ خطته الموسمية
من خالل مشروع توعية الزوار بمشاركة  144مرشد من حملة الشهادات الشرعية العليا ،لتوعية زوار طيبة الطيبة
وإرشادهم إلى مواقع الزيارة الشرعية ،وبيان الطريقة المشروعة ألداء مناسك العبادة والزيارة ،وتحذيرهم من
المخالفات التي قد يقع فيها البعض.
وأوضح مساعد مدير عام المكتب رباح السالمة في تصريح صحفي ،أن مشروع توعية الزوار يهدف إلى استقبال
زوار مدينة المصطفى -صلى اهلل عليه وسلم -واالحتفاء بهم عند وصولهم ،وتوديعهم عند المغادرة ،وتزويدهم
بالمطبوعات التثقيفية ،مشيراً إلى أن توعية الزوار تتركز في المواقع التي يكثر وجودهم فيها.
وبين أن مشروع التوعية يأتي بعد نجاح البرنامج التدريبي الذي اختتمه المكتب األسبوع الماضي ،وهدف إلى
تأهيل وتدريب العاملين بالمشروع وطاقم العمل في عدد من المواقع كمقبرتي البقيع والشهداء ومسجد قباء
والقبلتين.
يذكر أن مشروع توعية الزوار ينفذ في المنطقة للسنة الخامسة على التوالي ،واستفاد منه ما يزيد على  7ماليين
و 844ألف زائر.
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وصول الدفعة األولى من حجاج الجزائرإلى مطارالمدينة المنورة

وصلت إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة مساء االربعاء 5141/55/51هـ اول رحلة
للحجاج الجزائريين وكان في استقبالهم عند مقر سكنهم بالمنطقة المركزية رئيس واعضاء مكتب شئون حجاج
الجزائر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة االهلية لألدالء الدكتور يوسف بن احمد حوالة ونائبة محمد علي مصلوخ
ومساعد الرئيس فتح الرحمن ابو الجود حيث قدم للحجاج حلويات وتمور المدينة ورشوا بالورود في جو احتفائي
ابهج الحجاج الكرام أوضح ذلك المدير التنفيذي للمؤسسة االهلية لألدالء 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 كانت فجر السبت غرة شهر ذو القعدة وعلى متنها حجاج ماليزيين وأضاف بصراوي أن عدد
الحجاج المتوقع وصولهم بموسم حج هذا العام للمدينة المنورة (  )5116111حاجاً منهم ( )461114حاجاً يتوقع
وصولهم عن طريق مطار االمير محمد بن عبدالعزيز الدولي فيما يتوقع وصول ( )116466حاجاً عن طريق محطة
الهجرة وحوالي ستون الف عن طريق محطة البر وهذه التوقعات وفق الخطة التشغيلية للمؤسسة مردفاً أن اجمالي
عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة حتى مساء االربعاء 5141/55/51هـ ( )511الف ( )141حاج.
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وصول الدفعة األولى من حجاج الجزائر
فيما وصل المدينة ( )811881حاجاً

محمد بصراوي  -ادارة االعالم  -االدالء

وصلت إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة مساء االربعاء 4141/44/44هـ اول رحلة للحجاج
الجزائريين وكان في استقبالهم عند مقر سكنهم بالمنطقة المركزية رئيس واعضاء مكتب شئون حجاج الجزائر ورئيس
مجلس إدارة المؤسسة االهلية لألدالء الدكتور يوسف بن احمد حوالة ونائبة محمد علي مصلوخ ومساعد الرئيس فتح
الرحمن ابو الجود حيث قدم للحجاج حلويات وتمور المدينة ورشوا بالورود في جو احتفائي ابهج الحجاج الكرام أوضح
ذلك المدير التنفيذي للمؤسسة االهلية لألدالء 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 كانت فجر السبت غرة شهر
ذو القعدة وعلى متنها حجاج ماليزيين وأضاف بصراوي أن عدد الحجاج المتوقع وصولهم بموسم حج هذا العام للمدينة
المنورة (  )4416811حاجاً منهم ( )461414حاجاً يتوقع وصولهم عن طريق مطار االمير محمد بن عبدالعزيز الدولي
فيما يتوقع وصول ( )186466حاجاً عن طريق محطة الهجرة وحوالي ستون الف عن طريق محطة البر وهذه التوقعات
وفق الخطة التشغيلية للمؤسسة مردفاً أن اجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا المدينة حتى مساء االربعاء 4141/44/44هـ
( )411الف ( )841حاج.
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