السبت  21ذو الحجة 1141هـ
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«األدالء»تنظم ورشة التوديع اآللي للحجاج

أيمن الصيدالني ( المدينة المنورة)
نظم قطاع التدريب والتطوير في المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة ،ورشة عمل تحت عنوان «آليات توديع
مغادرة ضيوف الرحمن» بسالمة اهلل إلى أوطانهم في موسم ما بعد الحج ،والتي عقدت بفندق المريديان ،بحضور وفود
من  91دولة يمثلون مكاتب شؤون الحجاج مساء أمس األول.
وبدأت الورشة بتالوة آيات من القرآن الكريم رتلها طه الشرقاوي ،ثم كلمة افتتاحية ألقاها رئيس مجلس إدارة المؤسسة
الدكتور يوسف بن أحمد حوالة.
وعقب ذلك قدم علي رزق كلمة نيابة عن مدير مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة بين فيها
تعليمات النقل الجوي للحجاج الكرام ،بعد ذلك قدم نجم الدين ظافر ممثل شركة الخدمات األرضية بمطار األمير محمد
بن عبدالعزيز الدولي شرحاً عن إجراءات سفر الحجاج الكرام من المطار ،ثم ألقى عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلية
لألدالء خالد بن حسن حبش تقديما لمفهوم التوديع اآللي.
كما قدم رئيس تقنية المعلومات بالمؤسسة عبدالرحمن شمس عرضاً مرئياً آلليات التوديع اآللي وكيفية متابعة مكاتب
شؤون الحجاج لتوديع حجاجهم من خالل موقع المؤسسة اإللكتروني عبر إرقام سرية لكل مكتب يستطيع من خالله
متابعة سير عملية التوديع خطوة بخطوة والتأكد من مواعيد الرحالت مما يسهم في انسيابية العمل ويقضي على تكدس
الحجاج بصاالت المطار ،عقب ذلك ألقى مساعد مدير فرع وزارة الحج في المدينة المنورة المهندس محمد العربي ،فيما
غاب ممثل الشركة المشغلة لمطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي عن تقديم محور انسيابية الحركة التشغيلية بالمطار
في مرحلة المغادرة ،واختتمت الورشة بنقاش مفتوح.
حضر الورشة وفود مكاتب شؤون حجاج كل من (لبنان ،ماليزيا ،إندونيسيا ،بنغالدش ،إيران ،تايالند ،الجزائر،
المغرب ،أفغانستان ،مصر ،سوريا ،تركيا ،السودان ،باكستان ،أفريقيا الوسطى ،جيبوتي ،نيجيريا،الصومال ،سيرالنكا).
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عقب تفقده لمكاتب الخدمات في المدينة  ..قاضي:

تقديم خدمات راقية لضيوف الرحمن تحقق تطلعات خادم الحرمين
ماجد الصقيري (المدينة المنورة)

تفقد وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حاتم حسن قاضي مساء أمس عدداً من مكاتب الخدمات الميدانية التابعة للمؤسسة
االهلية لألدالء ،يرافقه مدير عام فرع وزارة الحج بالمدينة محمد عبدالرحمن البيجاوي وعدد من مسؤولي فرع وزارة
الحج.
واستهل وكيل وزارة الحج جولته بزيارة لمكتب خدمات حجاج بنجالديش ومصر وعدد من الدول األخرى واطلع قاضي
على الخدمات الميدانية للمؤسسة االهلية لألدالء حيث اطلع على آلية العمل في تلك المكاتب واطمأن على سير
االجراءات فيها ،داعيا العاملين في تلك المكاتب الى اهمية مضاعفة الجهد في سبيل تقديم خدمات راقية لضيوف الرحمن
تتواءم مع تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وبين وكيل وزارة الحج حاتم قاضي بأن زيارته هذه تأتي في إطار توجيه وزير الحج الدكتور بندر الحجار ،لالطمئنان
على سير العمل في مواقع الخدمة الميدانية المعنية بتسهيل امور الحجاج.
وأشار قاضي إلى أن االنطباعات التي خرج بها من خالل مقابلته لعدد من ضيوف الرحمن تبعث على االطمئنان
واالرتياح وتعطي انطباعا جيدا لمستوى االداء الخدمي ،الفتا في ذات السياق الى ان مثل هذه الجوالت تهدف الى تقويم
االداء ومعالجة السلبيات واالخطاء متى وجدت اوال بأول.
وأكد قاضي بأن موسم ما قبل الحج حقق نجاحات ونتائج إيجابية في المدينة المنورة على مختلف األصعدة ومرد ذلك ما
اعد من خطط وتنفيذ جاد ومتابعة دؤوبه ومستمرة ،الفتا الى ان كافة المؤشرات تتجه الى تحقيق نتائج جيدة توازي تلك
النتائج التي تحققت في الموسم األول.
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مغادرة الوفد األخير من ضيوف خادم الحرمين

سامي المغامسي (المدينة المنورة)

ودع أمس آخر وفود ضيوف خادم الحرمين الشريفين المدينة المنورة ،بعد أن أدوا فريضة الحج ،حيث غادروا المملكة
عبر مطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.
وكان في وداعهم هتان نجدي مسؤول ضيوف خادم الحرمين في مطار األمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة
يرافقه راشد الزهراني مدير عام اإلقليم الشمالي والسيد حسن الحامد مدير عام الخدمات األرضية ،محمد زارع مدير
الطيران األجنبي و سليمان األخضر المدير المناوب وريان نجدي وأيمن جراح مدير محطة المدينة المكلف.
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«أدالء المدينة» تشرح التوديع اآللي للحجاج لوفود  91دولة
زاهد صادق بخش
السبت 6192/91/62

نظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة ورشة عمل تحت عنوان  -آليات توديع (مغادرة)
ضيوف الرحمن بسالمة اهلل إلى أوطانهم في موسم ما بعد الحج ،حضرها وفود من ( )91دولة يمثلون مكاتب شؤون
الحجاج وذلك مساء الخميس بفندق مريديان المدينة وكانت الورشة قد بدأت بكلمة افتتاحية ألقاها رئيس مجلس إدارة
المؤسسة الدكتور يوسف بن أحمد حولة بعدها قدم علي رزق كلمة نيابة عن مدير سلطة مطار األمير محمد بن عبدالعزيز
الدولي بين فيها تعليمات النقل الجوي للحجاج الكرام كما قدم األستاذ نجم الدين ظافر ممثل شركة الخدمات األرضية
بمطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي شرحًا عن إجراءات سفر الحجاج الكرام من المطار ،ثم ألقى عضو مجلس إدارة
المؤسسة األهلية لألدالء خالد بن حسن حبش تقديمًا لمفهوم التوديع اآللي بعدها قدم رئيس تقنية المعلومات بالمؤسسة
عبدالرحمن شمس عرضًا مرئيًا آلليات التوديع اآللي وكيفية متابعة مكاتب شؤون الحجاج لتوديع حجاجهم من خالل موقع
المؤسسة اإللكتروني عبرأرقام سرية لكل مكتب يستطيع من خالله متابعة سير عملية التوديع خطوة بخطوة والتأكد من
مواعيد الرحالت مما يسهم في انسيابية العمل ويقضي على تكدس الحجاج بصاالت المطار
تال ذلك كلمة فرع وزارة الحج بالمدينة ألقاها مساعد مدير فرع الوزارة بالمدينة المهندس محمد العربي فيما غاب ممثل
الشركة المشغلة لمطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي عن تقديم محور انسيابية الحركة التشغيلية بالمطار في مرحلة
المغادرة واختتمت الورشة بنقاش مفتوح.
حضر الورشة وفود مكاتب شؤون حجاج كل من (مصر  -لبنان-ماليزيا  -إندونيسيا  -بنغالدش  -إيران  -تايالند  -الجزائر
 المغرب  -أفغانستان  -سوريا  -تركيا  -السودان  -باكستان  -أفريقيا الوسطى  -جيبوتي  -نيجيريا  -الصومال -سيرالنكا).
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قاضي يتفقد مكاتب الخدمات في المدينة ويؤكد نجاح موسم ما قبل الحج
حسين بختاور
السبت 6192/91/62

تفقد وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حاتم حسن قاضي مساء أمس عددًا من مكاتب الخدمات الميدانية التابعة للمؤسسة
األهلية لألدالء ،يرافقه مدير عام فرع وزارة الحج بالمدينة محمد عبدالرحمن البيجاوي وعدد من مسؤولي فرع وزارة
الحج.
واستهل وكيل وزارة الحج جولته بزيارة لمكتب خدات حجاج بنجالديش ومصر وعدد من الدول األخرى واطلع قاضي
على الخدمات الميدانية للمؤسسة األهلية لألدالء حيث اطلع على آلية العمل في تلك المكاتب واطمأن على سير اإلجراءات
فيها ،داعيًا العاملين في تلك المكاتب إلى أهمية مضاعفة الجهد في سبيل تقديم خدمات راقية لضيوف الرحمن تتواءم مع
تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين .وبيَن وكيل وزارة الحج حاتم قاضي في تصريح له بأن زيارته هذه تأتي في
إطار توجيه وزير الحج الدكتور بندر الحجار ،لالطمئنان على سير العمل في مواقع الخدمة الميدانية المعنية بتسهيل أمور
الحجاج.
وأشار إلى أن االنطباعات التي خرج بها من خالل مقابلته لعدد من ضيوف الرحمن تبعث على االطمئنان واالرتياح
وتعطي انطباعًا جيدًا لمستوى األداء الخدمي ،الفتًا في ذات السياق إلى أن مثل هذه الجوالت تهدف إلى تقويم األداء
ومعالجة السلبيات واألخطاء متى وجدت أولًا بأول .وأضاف قاضي بأن موسم ما قبل الحج حقق نجاحات ونتائج إيجابية
في المدينة المنورة على مختلف األصعدة ومرد ذلك ما أعد من خطط وتنفيذ جاد ومتابعة دؤوبه ومستمرة ،الفتًا إلى إن
كافة المؤشرات تتجه إلى تحقيق نتائج جيدة توازي تلك النتائج التي تحققت في الموسم األول.
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19دولة تشارك في ورشة «آليات توديع ضيوف الرحمن»

نظم قطاع التدريب والتطوير في المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة مساء أمس االول ،ورشة عمل عن آليات
توديع ضيوف الرحمن المغادرين إلى أوطانهم في موسم ما بعد الحج بحضور وفود من  91دولة يمثلون مكاتب شؤون
الحجاج.
واستعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة في كلمة الجهود التي تبذلها المؤسسة لتحقيق
الراحة لضيوف الرحمن لدى استقبالهم ومغادرتهم ،فيما قدم مسؤولو مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي شرحاً عن
تعليمات النقل الجوي للحجاج ،إلى جانب عرض لممثلي الخدمات األرضية بالمطار حول إجراءات سفر الحجاج.
عقب ذلك تناول مسؤولو المؤسسة األهلية لألدالء مفهوم التوديع اآللي وعرضاً مرئياً آلليات التوديع اآللي وكيفية متابعة
مكاتب شؤون الحجاج لتوديع حجاجهم من خالل موقع المؤسسة اإللكتروني عبر أرقام سرية لكل مكتب يستطيع من
خالله متابعة سير عملية التوديع خطوة بخطوة والتأكد من مواعيد الرحالت مما يسهم في إنسيابية العمل ويقضي على
تكدس الحجاج بصاالت المطار.
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بحضور وفود من  91دولةً

األدالء تشرح التوديع اآللي للحجاج

الحضور خالل ورشة العمل

المدينة المنورة  -خالد الزايدي

دربت المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة وفود ( )91دولة يمثلون مكاتب شؤون الحجاج من خالل ورشة عمل
نظمتها تحت عنوان "آليات توديع ضيوف الرحمن بسالمة اهلل إلى أوطانهم في موسم ما بعد الحج" وذلك بفندق مريديان
المدينة ،وبين علي رزق عليمات النقل الجوي للحجاج كما قدم نجم الدين ظافر ممثل شركة الخدمات األرضية بمطار
األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي شرحاً عن إجراءات سفر الحجاج من المطار ،ثم تحدث عضو مجلس إدارة المؤسسة
خالد حبش عن مفهوم التوديع اآللي بعدها قدم رئيس تقنية المعلومات بالمؤسسة عبدالرحمن شمس عرضاً مرئياً آلليات
التوديع اآللي وكيفية متابعة مكاتب شؤون الحجاج لتوديع حجاجهم من خالل موقع المؤسسة االلكتروني عبر أرقام سرية
لكل مكتب يستطيع من خالله متابعة سير عملية التوديع خطوة بخطوة والتأكد من مواعيد الرحالت مما يسهم في انسيابية
العمل ويقضي على تكدس الحجاج بصاالت المطار ،تال ذلك كلمة فرع وزارة الحج ألقاها مساعد مدير الفرع المهندس
محمد العربي فيما غاب ممثل الشركة المشغلة لمطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي عن تقديم محور انسيابية الحركة
التشغيلية بالمطار في مرحلة المغادرة واختتمت الورشة بنقاش مفتوح.
حضر الورشة وفود مكاتب شؤون حجاج كل من (لبنان  -ماليزيا  -اندونيسيا  -بنغالدش  -إيران  -تايالند  -الجزائر -
المغرب  -أفغانستان  -مصر  -سوريا  -تركيا  -السودان  -باكستان  -أفريقيا الوسطى  -جيبوتي  -نيجيريا  -الصومال -
سيرالنكا).
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أشادا بالتنظيمات الجبارة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين لراحة الحجاج

رئيس الجمعية الدعوية الكندية ونائب هولندي يشيدان بجهود المملكة في خدمة اإلسالم

د .حوالة والسيد فاندروم

المدينة المنورة  -خالد الزايدي

أشاد رئيس الجمعية الدعوية الكندية شازاد محمد بجهود المملكة في خدمة اإلسالم والمسلمين والتطورات التي
يشهدها الحج عاما بعد عام منوهاً بريادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز  -حفظه اهلل – عالميا
وتقديمه الصورة الحقيقية للدين اإلسالمي ،واصفاً فكرة إطالق حوار األديان والحضارات التي تبنّاها المليك بالمؤثرة
والرائعة ،كونها عرّفت العالم أجمع بمبادئ سماحة الدين اإلسالمي الحنيف ،وحققت مفاهيم التعايش السلمي ،ودعت إلى
نبذ التطرف والعنف والغلو بجميع أشكاله ،مشيرا إلى أن المملكة بشخصية قائدها خادم الحرمين الشريفين أوجدت لها
مكانا مرموقا في التأثير العالمي ،مبينا أثر التالقي بين الحضارات واألديان من خالل مفهوم (حوار األديان) الذي غيّر
من النظرة التشاؤمية والسوداوية عن العالم اإلسالمي فأوجد للمملكة وللدين اإلسالمي هناك مكانة ،فازداد أتباع الدين
اإلسالمي.
يتبع ...
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جاء ذلك خالل زيارته والوفد المرافق له برفقة السيد أرنولد فاندورم نائب الرئيس السابق لحزب الحرية البرلماني
الهولندي عضو الحكومة الهولندية للمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة حيث استقبلهم الدكتور يوسف بن أحمد حوالة
رئيس المؤسسة.
من جهته قال السيد فاندورم :إن المدينة المنورة هي األقرب إلى قلبي حيث أجد فيها الراحة النفسية والطمأنينة وفيها
أبتعد عن ضغوط الحياة وأبقى بجوار سيد البشر «محمد رسول اهلل» ،حيث أحرص في كل يوم أبقى فيه في المدينة إلى
التوجه إلى قبر رسول اهلل والسالم عليه واالعتذار منه بعد أن كنت النائب السابق ألكثر األحزاب عداء لإلسالم وهو
الحزب الذي دعم وساهم في صنع فيلم اإلساءة لإلسالم.
وأضاف أخذت عهدا على نفسي في أن أعمل ليل نهار لكي أكفر عن أخطائي منوها بالتنظيمات الجبارة التي تبذلها
حكومة خادم الحرمين الشريفين لراحة الحجاج معبراً عن سعادته بأداء هذه الفريضة مضيفاً كانت فرصة كبيرة لي
للتعرف أكثر على اإلسالم والمسلمين ،وشاهدت الكثير من المواقف التي تعكس التآخي بين المسلمين ،ولن أنسى موقف
أحد رجال األمن وهو يحمل على ظهره رجال مسنا ال يعرفه على اإلطالق ولكن فقط انه مسلم ،وكيف حمله لمسافة
طويلة ليتمكن ذلك المسن من رمي الجمرات ،وسجلت في رحلة الحج الكثير من المواقف التي قمت بتسجيلها لنشرها بعد
ذلك في كتاب مستقل عن رحلة العمر وقدم فاندورم شكره لكل من سعى الستضافته ألداء فريضة الحج لهذا العام حضر
اللقاء مستشار المؤسسة أمين المجلس خير الدين بصراوي وسكرتير الجمعية الدعوية الكندية ماني برمان ومستشار
الجمعية جميل عبدالرؤوف ومساعد السيد أرنولد فاندورم كمال بن موغنت.
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بحضور وفود من ( )91دولة

األدالء تشرح التوديع اآللي للحجاج

المدينة المنورة  -مروان قصاص:
بحضور وفود من ( )91دولة يمثلون مكاتب شؤون الحجاج ،نظم قطاع التدريب والتطوير في المؤسسة األهلية لألدالء في
المدينة المنورة ورشة عمل تحت عنوان «آليات توديع (مغادرة) ضيوف الرحمن بسالمة اهلل إلى أوطانهم في موسم ما بعد
الحج» ،وذلك مساء الخميس  91ذو الحجة بفندق مريديان المدينة ،إذ بدأت الورشة بتالوة آيات من القرآن الكريم رتلها طه
الشرقاوي ،ثم كلمة افتتاحية ألقاها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور يوسف بن أحمد حولة بعدها قدم األستاذ علي رزق
كلمة نيابة عن مدير سلطة مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بين فيها تعليمات النقل الجوي للحجاج الكرام كما قدم
األستاذ نجم الدين ظافر ممثل شركة الخدمات األرضية بمطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي شرحًا عن إجراءات سفر
الحجاج الكرام من المطار ثم ألقى عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء خالد بن حسن حبش تقديم لمفهوم التوديع اآللي
بعدها قدم رئيس تقنية المعلومات بالمؤسسة عبدالرحمن شمس عرضاً مرئيًا آلليات التوديع اآللي وكيفية متابعة مكاتب شؤون
الحجاج لتوديع حجاجهم من خالل موقع المؤسسة اإللكتروني عبر أرقام سرية لكل مكتب يستطيع من خالله متابعة سير عملية
التوديع خطوة بخطوة والتأكد من مواعيد الرحالت مما يسهم في انسيابية العمل ويقضي على تكدس الحجاج بصاالت المطار.
حضر الورشة وفود مكاتب شؤون حجاج كل من (لبنان – ماليزيا – إندونيسيا – بنغالدش – إيران – تايالند – الجزائر –
المغرب – أفغانستان – مصر – سوريا – تركيا – السودان – باكستان – أفريقيا الوسطى – جيبوتي – نيجيريا – الصومال –
سيرالنكا).
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األدالء تشرح التوديع اآللي للحجاج بحضور وفود 91دولة

لمدينة المنورة  -جازي الشريف
تصوير  -محمد قاسم..
بحضور وفود من ( )91دولة يمثلون مكاتب شؤون الحجاج نظم قطاع التدريب والتطوير
بالمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة ورشة عمل تحت عنوان  -آليات توديع (مغادرة)
ضيوف الرحمن بسالمة اهلل إلى أوطانهم في موسم ما بعد الحج  -وذلك مساء الخميس
الماضي بفندق مريديان المدينة حيث بدأت الورشة بتالوة آيات من القرآن الكريم رتلها طه
الشرقاوي ثم كلمة افتتاحية القاها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور يوسف بن أحمد
حولة بعدها قدم األستاذ علي رزق كلمة نيابة عن مدير سلطة مطار األمير محمد بن
عبدالعزيز الدولي بين فيها تعليمات النقل الجوي للحجاج الكرام كما قدم األستاذ نجم الدين
ظافر ممثل شركة الخدمات األرضية بمطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي شرحاً عن
إجراءات سفر الحجاج الكرام من المطار ثم ألقى عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء
خالد بن حسن حبش تقديماً لمفهوم التوديع اآللي بعدها قدم رئيس تقنية المعلومات
بالمؤسسة عبدالرحمن شمس عرضاً مرئياً آلليات التوديع اآللي وكيفية متابعة مكاتب شؤون
الحجاج لتوديع حجاجهم من خالل موقع المؤسسة اإللكتروني عبر أرقام سرية لكل مكتب
يستطيع من خالله متابعة سير عملية التوديع خطوة بخطوة والتأكد من مواعيد الرحالت مما
يسهم في انسيابية العمل ويقضي على تكدس الحجاج بصاالت المطار تال ذلك كلمة فرع
وزارة الحج بالمدينة ألقاها مساعد مدير فرع الوزارة بالمدينة المهندس محمد العربي فيما غاب
ممثل الشركة المشغلة لمطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي عن تقديم محور انسيابية
الحركة التشغيلية بالمطار في مرحلة المغادرة واختتمت الورشة بنقاش مفتوح.
حضر الورشة وفود مكاتب شؤون حجاج كل من لبنان – ماليزيا – اندونيسيا – بنغالدش – ايران
– تايالند – الجزائر – المغرب – افغانستان – مصر – سوريا – تركيا – السودان – باكستان –
افريقيا الوسطى – جيبوتي – نيجيريا – الصومال و سيرالنكا .
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شرح آليات توديع الحجاج لمسؤولي «المكاتب»

نظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة يوم الخميس ورشة عمل عن آليات توديع ضيوف
الرحمن المغادرين إلى أوطانهم في موسم ما بعد الحج بحضور وفود من  91دولة يمثلون مكاتب شؤون الحجاج.
واستعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة في كلمته الجهود التي تبذلها المؤسسة
لتحقيق الراحة لضيوف الرحمن لدى استقبالهم ومغادرتهم  ,فيما قدم مسؤولو مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي
شرحاً عن تعليمات النقل الجوي للحجاج ,إلى جانب عرض لممثلي الخدمات األرضية بالمطار حول إجراءات سفر
الحجاج .عقب ذلك تناول مسؤولو المؤسسة األهلية لألدالء مفهوم التوديع اآللي وعرضاً مرئياً آلليات التوديع اآللي
وكيفية متابعة مكاتب شؤون الحجاج لتوديع حجاجهم من خالل موقع المؤسسة اإللكتروني عبر أرقام سرية لكل مكتب
يست طيع من خالله متابعة سير عملية التوديع خطوة بخطوة والتأكد من مواعيد الرحالت مما يسهم في انسيابية العمل
ويقضي على تكدس الحجاج بصاالت المطار.
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خطة لتوديع حجاج  91دولة
المدينة المنورة :واس

2013-10-26 2:38 AM

نظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة مساء أول من أمس ورشة عمل عن آليات
توديع ضيوف الرحمن المغادرين إلى أوطانهم في موسم ما بعد الحج بحضور وفود من ( )91دولة يمثلون مكاتب
شؤون الحجاج.
واستعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة في كلمة الجهود التي تبذلها المؤسسة
لتحقيق الراحة لضيوف الرحمن لدى استقبالهم ومغادرتهم ,فيما قدم مسؤولو مطار األمير محمد بن عبدالعزيز
الدولي شرحًا عن تعليمات النقل الجوي للحجاج ,إلى جانب عرض لممثلي الخدمات األرضية بالمطار حول إجراءات
سفر الحجاج.
عقب ذلك تناول مسؤولو المؤسسة األهلية لألدالء مفهوم التوديع اآللي وعرضاً مرئيًا آلليات التوديع اآللي وكيفية
متابعة مكاتب شؤون الحجاج لتوديع حجاجهم من خالل موقع المؤسسة اإللكتروني عبر أرقام سرية لكل مكتب
يستطيع من خالله متابعة سير عملية التوديع خطوة بخطوة والتأكد من مواعيد الرحالت مما يسهم في انسيابية
العمل ويقضي على تكدس الحجاج بصاالت المطار.
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