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 سم وا 5344اكتوبر  43افق هـ المو 4141ذو الحجة  52المدينة المنورة 
الموفقة التي تبذلها حكومة خادم  أشاد رئيس مكتب شؤون حجاج ماليزيا داتو سيد صالح سيد عبدالرحمن بالجهود

في خدمة حجاج بيت اهلل الحرام عبر كافة - حفظه اهلل  -الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبد العزيز آل سعود 
قات التي تحشدها مختلف القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بغية تمكينهم من أداء الترتيبات والمشروعات والطا

  .الفريضة في أحسن األحوال
أن ذلك محل تقدير وإمتنان حجاج بيت اهلل الحرام ، وحجاج ماليزيا على وجه  وأكد داتو سيد صالح سيد عبدالرحمن

المدينتين المقدستين والمشاعر المقدسة بما ينعكس إيجاًبا على  المشروعات العمالقة المنفدة في الفًتا إلى، الخصوص 
  .قاصدي األراضي المقدسة راحة 

جاء ذلك خالل لقاء المسؤول الماليزي أمس مساعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة فتح 
مناقشة ترتيبات  سيق مع مكاتب شؤون الحجاجحيث تم خالل اللقاء الذي يأتي في إطار التن، الرحمن أبو الجود 

-ما بعد الحج  -بالموسم الثاني  ومتطلبات شؤون الحجاج الماليزيين القادمين للمدينة المنورة والمغادرين لها 
والموضوعات التي تخص تنظيم شؤون حجاج ماليزيا وإسكانهم وتنقالتهم ، باإلضافة إلى جوانب التوعية النسكية  

 .الحاالت الصحية والبيئية والسالمة العامة وصواًل لتوديعهم بسالمة اهللواإلجرائية و
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 سم وا 5344اكتوبر  44هـ الموافق  4141ذو الحجة  52مكة المكرمة 
الحفل السنوي لتكريم العاملين في تنفيذ خطتها خالل موسمي الحج والعمرة في فندق مكارم أجياد أقامت الرئاسة اليوم 

بمكة المكرمة بحضور معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن 
ر محمد بن ناصر الخزيم وأصحاب الفضيلة عبدالعزيز السديس ومعالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتو

 .أئمة المسجد الحرام وسدنة بيت اهلل الحرام
ثم ألقى المستشار اإلداري بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد ، وبدئ الحفل بتالوة آيات من القرآن الكريم 

مسه ضيوف الرحمن و على الجهود التي النبوي محمد بن حمد العساف كلمة شكر اهلل فيها على هذا النجاح الذي ال
ثم وجه الشكر للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل ، حققت هذا النجاح الباهر

 وشكر معالي الرئيس العام على متابعته، على العناية الفائقة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما  -حفظه اهلل  –سعود 
كما وجه الشكر إلى جميع الجهات ، المستمرة ألعمال الرئاسة وعلى حرصه الشديد لتقديم منظومة من أفضل الخدمات 

 .المشاركة و على التعاون الذي حقق عماًل ناجًحا ومتميًزا
امة لشؤون وقدم مدير عام قناة اقرأ الفضائية محمد سالم باسمه واسم جميع اإلعالميين المشاركين الشكر للرئاسة الع

المسجد الحرام والمسجد النبوي فهي جهة تعكس اهتمام قيادة هذا البلد الكريم على تقديم أرقى الخدمات للحرمين 
ومن خالل وسائل اإلعالم تسعى الرئاسة لنقل صورة واضحة  وأنها في تطور ملحوظ، الشريفين و أفضلها لقاصديهما 
.عن حجم هذه الجهود المبذولة

أن ما تقدمه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام  ات أمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن مساعد الزهرانيوبين قائد قو
مقدمًا الشكر والتقدير ، من اهلل عز وجل مما أدى إلى هذه النجاحات المتكررة  والمسجد النبوي من تعاون بناء هو توفيق

 .الرئاسة في األعمال الميدانية والمكتبية ولجميع الجهات المشاركة لمعالي الرئيس العام وإلى نائبه وإلى جميع منسوبي
عقب ذلك ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز 

ل سعود وسمو ولي كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آ السديس
كما شكر سمو وزير ، على ما تحظى به الرئاسة من دعم ورعاية  -حفظهم اهلل  -عهده األمين وسمو النائب الثاني 

،  الداخلية وسمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو أمير منطقة المدينة المنورة على ما تلقاه الرئاسة من اهتمام ورعاية
ذين بذلوا جهودًا كبيرة في خدمة الحجاج والمعتمرين وحرصوا على توفير كافة سبل معربًا عن شكره لرجال األمن ال

كما عبر عن تقديره لوسائل اإلعالم التي تعمل على تغطية أخبار الرئاسة وإيصال رسالة األمن ،الراحة و الطمأنينة لهم 
 .والسالم للبشرية كافة

سجد النبوي أن نجاح موسم حج هذا العام ارتكز على عدة وأوضح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والم
عوامل منها بعد عناية اهلل وتوفيقه رعاية والة األمر حفظهم اهلل وتسخيرهم لإلمكانات كافة و جهود رجال األمن و 
اكمة العاملين في خدمة ضيوف الرحمن والدراسات واالستعدادات المبكرة والخطط المحكمة و تنفيذها والخبرات المتر

جهة و العمل بروح الفريق الواحد و مشروع التوسعة  41والتعاون بين الرئاسة وكافة الجهات التي يصل عددها إلى 
 .والمنجزات المعمارية و الوعي والتفهم اإليجابي والحزم والجدية و االنضباط

.وفي ختام الحفل سلم معالي الدكتور السديس الشهادات التقديرية للمكرمين
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 سم وا 5344اكتوبر  44هـ الموافق  4141ذو الحجة  52المدينة المنورة 
بلغ عدد الحجاج  بينما، حاجًا  41333بلغ عدد الحجاج القادمين للمدينة المنورة عبر مراكز ومحطات االستقبال 

حاجا وفقًا لتقرير أعدته يوم أمس وحدة التقارير بسكرتارية لجنة الحج بالمدينة  43211المغادرين من المدينة المنورة 
 .المنورة

وإجمالي الحجاج ، حاجًا  414442للمدينة المنورة حتى يوم أمس وصل إلى  وأوضح التقرير أن إجمالي قدوم الحجاج
حاجًا لتبلغ الطاقة  441354وإجمالي الحجاج المتبقين بالمدينة المنورة ، حاجًا  424455المغادرين من المدينة المنورة 

  %.12االستيعابية للمساكن 
فيما ، زائر وزائرة  43415ليوم أمس ليصل إلى " 2نيان ب"وأبرز التقرير عدد زوار معرض الشراكة في أعمال الحج 

 .زائرا 132431 بلغ إجمالي عدد الزوار 
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 سم وا 5344اكتوبر  44هـ الموافق  4141ذو الحجة  52المدينة المنورة 

نظمت اللجنة الدائمة لخدمات الحج والعمرة والزيارة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة خالل موسم حج هذا العام العديد من 

الزيارات الميدانية لضيوف الرحمن ، حيث نظمت اليوم زيارة لوفد من حجاج مكتب شؤون حجاج تركيا شملت المواقع 

 .خية والحضارية واألثرية بالمدينة المنورةالتاري

وقدم عضو اللجنة الدائمة لخدمات الحج والعمرة والزيارة بجامعة طيبة المشرف على الزيارات الميدانية الدكتور أحمد 

 عبدالجبار الشعبي شرًحا لضيوف الرحمن عن أبرز المعالم التاريخية والحضارية واألثرية بالمدينة المنورة ، وباألخص

وبئر عروة وحصن كعب  -رضي اهلل عنه  -مسجدي قباء والقبلتين والمساجد السبعة وجبل أحد وقصر عروة بن الزبير 

 .بن األشرف وغيرها

 ىكما شاهد الحجاج اآلبار الموجودة بالمدينة المنورة وأوديتها ومساجدها وبعض المواقع التاريخية األخر
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 سم وا 5344اكتوبر  44هـ الموافق  4141ذو الحجة  52المدينة المنورة 

واكبت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة عبر خططها التشغيلية لموسم ما بعد حج هذا العام الكثافة الكبيرة التي تشهدها 

تي يتوافد عليها عدد كبير من الزوار ألداء الصالة في المسجد النبوي المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي ال

والتشرف بالسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان اهلل عليهما، ومقار سكنى حجاج بيت اهلل 

م بعد أن مّن اهلل عز وجل الحرام، والمعالم اإلسالمية المنتشرة في ضواحي طيبة الطيبة وذلك قبيل مغادرتهم إلى بلدانه

 .عليهم بأداء الفريضة والزيارة

وأوضح مدير إدارة مرور منطقة المدينة المنورة العميد محمد بن عجالن الشنبري أن الخطة تهدف إلى الظهور بالمظهر 

يع التدابير المشرف والالئق أمام حجاج بيت اهلل الحرام زوار مسجد المصطفى عليه أفضل الصالة والتسليم، واتخاذ جم

األمنية والمرورية على حد سواء وما تشهده المدينة المنورة ما بعد موسم الحج من قدوم الحجاج بعد أدوا نسكهم بكل 

يسر وسهولة واطمئنان، إضافة إلى العمل على تغطية جميع التقاطعات والميادين داخل طيبة الطيبة وحول المسجد 

ى سالمة زوار المسجد النبوي ، والعمل على تخفيض الحوادث المرورية قدر النبوي واألماكن التاريخية، والحرص عل

 .المستطاع بإحكام السيطرة المرورية على جميع الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي ومسجد قباء ومسجد القبلتين

النبوي ومقار سكنهم، وأضاف أنه خالل العمل الميداني يتم تنظيم خطوط المشاة وتسهيل انتقال الزوار من وإلى المسجد 

والعمل على تخفيض مدة بقائهم في الحافالت ونزولهم ومغادرتهم بأسرع وقت والحفاظ على سالمتهم بشتى الطرق، 

ومنع دخول السيارات الصغيرة وسيارات النقل الصغيرة إلى داخل المنطقة المركزية وذلك لإلسهام في انسيابية الحركة 

 .ةالمرورية داخل المنطقة المركزي

وعبر العميد الشنبري عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة 

المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة لجهود سموه في سبيل تذليل كل ما يعترض إدارة المرور والتوجيه 

 .ن في المدينة المنورةالمتواصل لتحقيق سالمة الحجاج والزوار والمواطني
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 :البيجاوي.. والعنصر النسائي قريبا .. اعتبر أن موسم ما بعد الحج هو األصعب 

 ومخالفات اإلسكان تتناقص.. التفويج اإللكتروني ساهم في انسيابية التنقل 

 
 (المدينة المنورة)ماجد الصقيري  

أن موسم ما قبل الحج شهد العديد  مدير فرع وزارة الحج في المدينة المنورة محمد عبدالرحمن البيجاوي« عكاظ»أكد لـ 
من المعوقات في األيام األولى من بداية الموسم، والتي كانت في غرة شهر ذي القعدة، إال أن األسبوع الثاني من بداية 

 .الموسم شهد تنظيما إداريا مميزا من كافة الجهات المشاركة في أعمال الحج
ها الخطة التشغيلية المعتمدة من قبل وزير الحج قادت إلى تلك هناك بعض التغييرات التي شهدت: وأضاف البيجاوي

المعوقات، إال أن إصرار الجميع على النجاح والتميز كان هو التحدي األكبر أمام تلك العقبات، وذكر البيجاوي أن موسم 
حجاج في موسم ما قبل ما قبل الحج في الغالب يكون األكثر تنظيمًا من موسم ما بعد الحج، رغم األعداد الكبيرة من ال

الحج إال أنه غالبا ما يتصف بالهدوء، بعكس ما بعد الحج الذي يشهد تسارعا في األداء، وذلك بسبب حرص عدد كبير 
 .من ضيوف الرحمن اختراق التنظيم من خالل تغيير موعد حجوزات الطيران

الذي ساهم في انسيابية « فويج اإللكترونيالت»وأشار البيجاوي إلى أن موسم حج هذا العام شهد للمرة األولى تطبيق 
حركة الحجاج من المطار إلى السكن المخصص لهم ومن ثم إلى مكة المكرمة ألداء فريضة الحج في موسم ما قبل 

الحج، أو تفويج الحجاج من مقر سكنهم في المدينة المنورة إلى المطار أو المنفذ البري والبحري، الفتا إلى أن موسم ما 
شهد ضبط عدد من التأشيرات غير المطابقة لالسم الموجود في جواز السفر، مبينا أن جوازات مطار األمير  قبل الحج

محمد بن عبدالعزيز الدولي تمكنت من ضبط عشرات التأشيرات المزورة والتي تم التعامل معها وفق الالئحة الصادرة 
 .منهابهذا الشأن، حيث تم إعادة أصحابها إلى البلدان التي قدموا 

الكثير من المواقف التي استدعت تدخل الجهات المختصة على الفور،  -والحديث للبيجاوي-كما شهد موسم ما قبل الحج 
ومن أهمها مخالفات إسكان الحجاج، أما ما بعد الحج فشهد الكثير من المواقف التي تطلبت اتخاذ قرارات قوية وعاجلة 

الحاج الكريم، مشيرا إلى التنسيق المباشر والمستمر مع هيئة الطيران  للقضاء على أي ظواهر سلبية قد يتعرض لها
 .المدني لتحقيق االنسيابية في تنقل الحجاج من وإلى مطار المدينة المنورة

وعن دور المؤسسة األهلية لألدالء في المدينة المنورة في خدمة ضيوف الرحمن أبان البيجاوي أن المؤسسة تقوم بعمل 
تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، مؤكدا وجود رغبة كبيرة كبير ورائع في 

لدى العاملين في تحسين عمل المؤسسة، وذلك بهدف الوصول إلى أقصى درجات الخدمة التي يستحقها الحاج الكريم، 
لخدمات لضيوف الرحمن، مشيرا إلى رغبة الوزارة والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين في تقديم جميع ا

 .في تغيير عناصر الخدمة ما دفعها إلى عقد سلسلة من ورش العمل يستفيد منها جميع العاملين في خدمة ضيوف الرحمن
ا وعن صالة انتظار واستراحة الحجاج التي تم افتتاحها قبل موسم الحج لهذا العام، ذكر البيجاوي أن الصالة تم تنفيذه

بجودة عالية، كما أنه تم توفير جميع اإلمكانات بداخلها، وذلك للمساهمة في إنهاء إجراءات القدوم والمغادرة عبر مطار 
األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في وقت قياسي، مؤكدا أن الصالة ساهمت في القضاء على تكدس الحجاج في مطار 

 ........يتبع                                                                                                .المدينة المنورة
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ضيوف الرحمن لحج هذا العام ذكر البيجاوي أن فرع وزارة الحج تمكن من تعيين نحو  وعن عدد الموظفين في خدمة
موظف موسمي في هذا العام، وذلك للمساهمة مع موظفي فرع وزارة الحج في المدينة المنورة في التنسيق  433

ية، وأضاف أن جميع واإلشراف والمتابعة لجميع أعمال الحج، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية واألهل
الموظفين التحقوا بعشرات البرامج التدريبية في فن التعامل مع ضيوف الرحمن، باإلضافة إلى اآللية المتبعة في تنفيذ 

 .أعمال الحج، مؤكدا عدم رصد أي قصور من جميع العاملين في موسم ما قبل الحج لهذا العام
فرق مراقبة ميدانية لمتابعة جميع ما يختص في إسكان ضيوف وعن سماسرة إسكان الحجاج أوضح البيجاوي أن هناك 

الرحمن، ورصد المخالفات أوال بأول ومن ذلك ضبط جميع من يقوم بالتسويق لدور اإلسكان من العمالة الوافدة 
 ، مؤكدا أن إدارته استبعدت عددا من السماسرة الوافدين من العاملين في حراك إسكان الحجاج، فضال عن(السماسرة)

وجود لجنة تراقب آليات اإلسكان وضبط السماسرة الوافدين، مضيفا أن الوزارة تعمل وتراقب السماسرة األجانب من 
خالل لجنة مشكلة لهذا الغرض، ألن هؤالء السماسرة الوافدين يعملون من أجل الكسب المادي وال يهمهم خدمة الحجاج، 

منهم من تم إبعاده عن المملكة ومنهم فرضت عليه غرامات مالية، وقد تم ضبط العديد من العمالة تقوم بهذا الدور، 
وأذكر في هذا الصدد أن للمواطن دورا كبيرا في الكشف عن هوية هؤالء السماسرة، وال أنسى أنه تم تحديد مكافآت 

 .مالية لمن يدلي بمعلومات عن هذه الشركات غير النظامية
المدينة المنورة منذ بداية شهر ذي القعدة الماضي وهو بداية انطالق موسم  وفيما يتعلق بأعداد الحجاج الذين وصلوا إلى

ألف حاج وصلوا إلى المدينة  423الحج وحتى آخر رحلة جوية من موسم ما قبل الحج، قال البيجاوي إن أكثر من 
 .ء فريضة الحجالمنورة في موسم ما قبل الحج، وتم استقبالهم وإسكانهم ومن ثم توديعهم إلى مكة المكرمة ألدا

وحول ما يتردد عن زيادة نسبة المخالفات في دور اإلسكان التي جرى رصدها من قبل الفرع قال مسألة ارتفاع نسبة 
المخالفات غير صحيح، والحقيقة أن هناك انخفاضا في نسبة المخالفات التي يقوم بها أصحاب المساكن المخصصة 

في المائة وهذا نتيجة تفعيل الرقابة وفرض العقوبات على جميع دور  13لضيوف الرحمن، وتصل نسبة االنخفاض إلى 
 .اإلسكان حسب اللوائح الخاصة بذلك

وحول اإلجراءات والعقوبات التي يتم تطبيقها على شركات الحج بسبب المخالفات التي تم رصدها في مجال اإلسكان 
التي تتكون من وزارة الحج ووزارة الداخلية ووزارة  يتم تحويل الشركات المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات: قال

التجارة، وهي تنظر إلى محتوى المخالفة ورصد العقوبات بحق الشركات المخالفة، منها عقوبات مادية، ومنها عقوبات 
 .إيقاف عن العمل، ويتم اعتماد قرارات اللجنة بعد ذلك من وزير الحج

أبان البيجاوي أن الرقابة تشمل ثالثة أوجه، رقابة إدارية بضرورة وجود كادر وفيما يتعلق بكيفية مراقبة شركات الحج، 
وظيفي مؤهل في الشركة، ورقابة آلية عبر النظام اآللي اإللكتروني يتحقق من دخول وخروج الحجاج حسب البرنامج 

 .نفذ للحاج حتى خروجهالذي وضع له الحاج من تاريخ دخوله إلى تاريخ مغادرته، والرقابة الميدانية من دخول الم
االحتياج للعنصر النسوي قائم، والوزارة بحاجة إلى : وفيما يتعلق بعمل العنصر النسائي في وزارة الحج قال البيجاوي

ذلك، لكن عملهن يرتبط بتحقيق ضوابط معينة، منها الضوابط الشرعية وتحديد مقر عمل لهن حتى يتحقق الهدف 
 .الحج هذا العام إنشاء مقرات خاصة للعمل النسوي المطلوب، ومن ضمن ميزانية وزارة

وأكد البيجاوي أن هناك الكثير من المشاريع والدراسات التي يتم إعدادها لتطوير مدينة حجاج الجو ومحطة حجاج البر 
 .وستكون هذه المشاريع بعد إنجازها إضافة كبيرة إلى المشاريع العمالقة الخاصة بخدمة ضيوف الرحمن

الوزارة تعمل »: ن غض الطرف عن الوافدين الذين ليست لهم تصاريح ويعملون في إسكان المعتمرين قالوفي سؤال ع
وتراقب السماسرة األجانب من خالل لجنة مشكلة لهذا الغرض، ألن هؤالء السماسرة الوافدين يعملون من أجل الكسب 

ن العمالة تقوم بهذا الدور، منهم من تم إبعاده عن المادي وال يهمهم خدمة المعتمرين أو الزوار، وقد تم ضبط العديد م
المملكة ومنهم من فرضت عليه غرامات مالية، وأذكر في هذا الصدد أن للمواطن دورا كبيرا في الكشف عن هوية 

 .«هؤالء السماسرة، وال أنسى أنه تم تحديد مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن هذه الشركات غير النظامية
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 تودع الحجاج في ينافذ المغادرة بالمصاحف والهدايا” لسماية الشؤون اإل“

 إصدارًا وترجم  لمعاني القرآن الكريم 51يلةون نسخ  بـ  57.1وفرت لهذا العام 
 جدة -المدينة 

 13/31/3131الخميس 

 
 

ودعت وزارة الشؤون اإلسالمية ضيوف الرحمن منذ أول رحلة وقافلة وفوج يغادر المملكة، وحرصت على تسليمهم الهدية الغالية من 

مر بها خادم المصحف الشريف في جميع مراكز التوزيع بمنافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية والمخصصة لضيوف الرحمن، التي أ

حفظه اهلل، تعبيرا من القيادة الرشيدة عن مكانة القرآن الكريم ومنزلة الحجاج في قلب  -الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 

زازهم ومن جانبهم عبر الحجاج المغادرون إلى بالدهم عن عظيم شكرهم وتقديرهم للمملكة وقيادتها الحكيمة واعت. وعقل القيادة الرشيدة

حفظه اهلل ـ مثمنين الدور الكبير والخدمة المميزة ألبناء المملكة  -بالخدمة والعناية والرعاية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين

 .والخدمات الجليلة التي أدهشتهم واستفادت منها جموع الحجيج منذ قدومهم وحتى مغادرتهم إلى بالدهم

دول العربية واإلسالمية، من روسيا، واندونيسيا، وتركيا، وسيرالنكا، وبلجيكا، وبريطانيا، والصين، وعبر حجاج من نيجيريا، وحجاج ال

وكينيا، والفلبين، عن خالص شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على ما قدمته المملكة من عناية فائقة بحجاج بيت اهلل الحرام وعلى هذه 

 .الهدية الثمينة المصحف الشريف

د مستشار وزير الشؤون اإلسالمية رئيس لجنة توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف الشيخ طالل بن من جانبه أك

أحمد العقيل بأن هذه الهدية الغالية على قلوب الحجاج من المصحف الشريف محل التقدير واالعتزاز والفخر والعناية عند جميع الحجاج 

روا جل الوقت لتسليم الحجاج المغادرين هديتهم المباركة، وقد شاهدناهم والحجاج كبارا وصغارا وكذلك عند فريق العمل الذين سخ

وأشار إلى أن . رجاال ونساء وهم يرفعون أيديهم شاكرين اهلل تعالى على هذه النعمة الكبرى والعناية والحماية والرعاية المتميزة للحجاج

مليون وسبعمائة وخمسين ألف نسخة من الهدية العظيمة بخمسة وعشرين إصدار  3.57وزارة الشؤون اإلسالمية وفرت لهذا العام 

إصدارا وتراجم مختلفة، مبينا بأن عملية التوزيع  01وترجمة لمعاني القرآن الكريم بلغات العالم التي تطبع في مجمع الملك فهد بأكثر من 

في منتصف محرم ويشارك في تنفيذ خطة العمل فريق عمل  تخضع لخطة متكاملة متواصلة حتى مغادرة آخر الحجاج إلى بالدهم

 .مشرف وموزع وإداري متخصصين في توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين 3111يتجاوز 

 

http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/454339.jpeg
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 نرئيس بعثة حج ماليزيا يشيد بخدمات المملكة لضيوف الرحم
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 رئيس وفد حجاج ماليزيا
 ُيشيد بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن 

 

الموفقة التي تبذلها حكومة خادم  أشاد رئيس مكتب شؤون حجاج ماليزيا داتو سيد صالح سيد عبدالرحمن بالجهود
في خدمة حجاج بيت اهلل الحرام عبر كافة - حفظه اهلل  -الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبد العزيز آل سعود 

قات التي تحشدها مختلف القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن بغية تمكينهم من أداء الترتيبات والمشروعات والطا
  .الفريضة في أحسن األحوال

أن ذلك محل تقدير وإمتنان حجاج بيت اهلل الحرام ، وحجاج ماليزيا على وجه  وأكد داتو سيد صالح سيد عبدالرحمن
المدينتين المقدستين والمشاعر المقدسة بما ينعكس إيجاًبا على  المشروعات العمالقة المنفدة في الفًتا إلى، الخصوص 

  .قاصدي األراضي المقدسة راحة 
جاء ذلك خالل لقاء المسؤول الماليزي أمس مساعد رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة فتح 

مناقشة ترتيبات  سيق مع مكاتب شؤون الحجاجحيث تم خالل اللقاء الذي يأتي في إطار التن، الرحمن أبو الجود 
-ما بعد الحج  -بالموسم الثاني  ومتطلبات شؤون الحجاج الماليزيين القادمين للمدينة المنورة والمغادرين لها 

والموضوعات التي تخص تنظيم شؤون حجاج ماليزيا وإسكانهم وتنقالتهم ، باإلضافة إلى جوانب التوعية النسكية  
 .الحاالت الصحية والبيئية والسالمة العامة وصواًل لتوديعهم بسالمة اهللواإلجرائية و
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