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 م واس 3844سبتمبر  41هـ الموافق  4141ذو القعدة  80المدينة المنورة 

تفقد وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حاتم بن حسن قاضي أمس صاالت المطار ومساكن الحجاج بالمدينة المنورة، 

  .باإلضافة لمكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة األهلية لألدالء

ة المنورة محمد البيجاوي ورئيس واطلع قاضي في جولته التفقدية التي رافقه خاللها مدير فرع وزارة الحج بمنطقة المدين

مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة على جاهزية المكاتب الستقبال حجاج بيت اهلل 

 - .عليه أفضل الصالة والسالم -الحرام وزوار مسجد نبيه محمد 

ه الجولة التفقدية تأتي في إطار االستعداد لموسم وأوضح المدير التنفيذي بالمؤسسة األهلية لألدالء محمد بصراوي أن هذ

هـ لالطمئنان على الترتيبات كافة الستقبال ضيوف الرحمن، وانطالقا من توجيهات حكومة خادم 4141حج هذا العام 

 -حفظهم اهلل  -الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين وسمو النائب الثاني 

.لتوفير أفضل سبل الراحة والطمأنينة للحجاج ، وتمكينهم من أداء مناسكهم في أفضل األحوال
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 وكيل وزارة الحج يتفقد مكاتب األدالء ومساكن الحجاج في المدينة المنورة 

المنورة، تفقد وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حاتم بن حسن قاضي أمس صاالت المطار ومساكن الحجاج بالمدينة 

  .باإلضافة لمكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة األهلية لألدالء

واطلع قاضي في جولته التفقدية التي رافقه خاللها مدير فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد البيجاوي ورئيس 

ية المكاتب الستقبال حجاج بيت اهلل مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة على جاهز

 - .عليه أفضل الصالة والسالم -الحرام وزوار مسجد نبيه محمد 

وأوضح المدير التنفيذي بالمؤسسة األهلية لألدالء محمد بصراوي أن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار االستعداد لموسم 

لالطمئنان على الترتيبات كافة الستقبال ضيوف الرحمن، وانطالقا من توجيهات حكومة خادم  هـ4141حج هذا العام 

 -حفظهم اهلل  -الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين وسمو النائب الثاني 

.م في أفضل األحواللتوفير أفضل سبل الراحة والطمأنينة للحجاج ، وتمكينهم من أداء مناسكه
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أشعر باالطمئنان لجهود القطاعات ودور فاعل لفرق الحج الميدانية: قاضي  
للتأكد من التزامها بالضوابط” المركزية“خالل جولته على مساكن الحجاج بـ  

المدينة المنورة -حسين بختاور   

51/09/3052األحد   

 

جاهزية جميع الجهات التي يشرف عليها فرع وزارة « المدينة«وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حاتم حسن قاضي في تصريح لـأكد 

الحج بالمدينة ما يدعو إلى المزيد من االطمئنان مشيًرا إلى أنه تم مطابقة حلقات الخطة التشغيلية للجهات التي تشرف عليها الوزارة 

أن الحلقة األولى من الخطة التشغيلية يتم تنفيذها بمعدالت أداء عالية ومميز ونأمل من الجميع بذل  للتأكد من حسن األداء ووجد

 .المزيد من الجهد حتى نقترب من تطلعات القيادة الحكيمة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وحسن الترحيب بهم

 

  جاهزية المساكن

تهيئتها قبل وصول الحجاج ولم تكن هناك سوى مالحظات بسيطة وذلك بتوفير المزيد كما تم االطمئنان على جاهزية جميع المساكن و

من برادات المياه في الفنادق والدور السكنية وذلك قبل وصول الحجاج إلى الفنادق أو الدور السكنية، حيث تم أخذ عينات من غرف 

  .حمن بالراحة والسكينةالحجاج والتأكد من نظافتها ونظافة الماليات والمخدات لينعم ضيف الر

 دور وقائي

وأشاد قاضى بدور فرق وزارة الحج الميدانية لقيامها بالدور الوقائي قبل وصول الحجاج، وواجبنا جميًعا في هذا الوطن العزيز 

 .اوبتضافر الجهود للحصول على الصورة المشرقة التى يتمناها الجميع لضيوف الرحمن، فهم ينزلون في سويداء قلوبنا جميع
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 -حفظه اهلل -« خادم الحرمين الشريفين»ويكفي أن قائد المسيرة في هذه الدولة أنه تخلى عن كل األلقاب واكتفى بلقب 

أن أبناء المملكة هم وحدة واحدة وهم جنود مكلفون شرفا وقربة إلى اهلل لخدمة ضيوف الرحمن وزائري  ليؤكد للجميع

 .مسجد المصطفى عليه أفضل الصالة والتسليم

كما أشاد قاضي بمكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة األهلية لألدالء بنماذجها وموقعها الجديد والتى تعتبر نقلة نوعية 

 .في تطور الخدمات مشيًرا إلى أن تجهيزها بأحدث وسائل التقنية مؤشر على أن جميع الخدمات ستقدم بكفاءة تشغيلية أعلى

مة ستكون هناك إضافات أخرى من قبل المؤسسة األهلية لألدالء سواء فيما يتعلق مؤكًدا أنه خالل األعوام القاد

بالتجهيزات او المكاتب األمامية أو العناصر البشرية من خالل التدريب والتأهيل، كما قدم قاضي شكره لالمانة العامة 

فرع وزارة الحج في المدينة المنورة ودعمها للحوار الوطني وإدارة التربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة لمساهمتها مع 

 .في تدريب عدد من الكوادر وذلك بهدف زيادة كفاءة االداء للعاملين

 الفريق الواحد

وأوضح قاضي أن التعاون والعمل بروح الفريق الواحد الذي يؤدي بها العاملون وجميع الجهات ذات العالقة في المطار 

هذا الميدان العظيم وهو ميدان خدمة ضيوف الرحمن ال يوازيه أي عمل وسيكون له يشكرون عليه بشكل كبير فالعمل في 

أجر ومثوبة يلمسها اإلنسان في نفسه وفي جميع أمور حياته جاء ذلك خالل تفقده مساء امس عدد من مواقع سكن الحجاج 

ية التابعة للمؤسسة االهلية لالدالء بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف وعدد من مكاتب الخدمات الميدان

يرافقه في ذلك مدير عام فرع وزارة الحج بالمنطقة محمد عبدالرحمن البيجاوي ورئيس المؤسسة االهلية لالدالء الدكتور 

 .يوسف بن احمد حوالة، وعدد من مسؤولي فرع وزارة الحج

 

  ضوابط اإلسكان

وكان وكيل وزارة الحج قد استهل جولته بزيارة لعدد من مساكن الحجاج بالمنطقة المركزية حيث اطلع على الخدمات 

المقدمه لضيوف الرحمن ومدى تقيد تلك الفنادق باالنظمة والتعليمات الخاصة بضوابط إسكان الحجاج إذ تم الوقوف على 

سير الخدمات فيها، كما التقى قاضي بعدد من الحجاج في موقع عدد من الغرف السكنية ومرافق الخدمات واطلع على 

عقب ذلك تفقد وكيل وزارة الحج عدد من . سكنهم واستمع الى آرائهم ومدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم

ئن على سير مكاتب الخدمات الميدانية التابعة للمؤسسة االهلية لالدالء حيث اطلع على آلية العمل في تلك المكاتب واطم

 االجراءات فيها

ودعا العاملين في تلك المكاتب الى اهمية مضاعفة الجهد في سبيل تقديم خدمات راقية لضيوف الرحمن تتواءم مع تطلعات 

حكومة خادم الحرمين الشريفين بعد ذلك زار وكيل وزارة الحج صالة الحجاج بمطار االمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 

  .ة استقبال الحجاج فور وصولهم عبر المطارحيث اطلع على آلي

وبين وكيل وزارة الحج حاتم قاضي أن زيارته هذه تأتي في إطار توجيه معالي وزير الحج الدكتور بندر الحجار، 

لالطمئنان على سير العمل في مواقع الخدمة الميدانية المعنية بتسهيل امور الحجاج، واشار وكيل وزارة الحج إلى أن 

عات التي خرج بها من خالل مقابلته لعدد من ضيوف الرحمن تبعث على االطمئنان واالرتياح وتعطي انطباعا االنطبا

جيدا لمستوى االداء الخدمي، الفتا في ذات السياق الى ان مثل هذه الجوالت تهدف الى تقويم االداء ومعالجة السلبيات 

 .واالخطاء متى وجدت أوال بأول
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 3051مليار ريال يكشف عن مالمحــــــــــه والتدشين  5.1مشروع الـ .. مطار المدينة الجديد
 المدينة ترافق الــــــمدير التنفيذي لــشركة طيبة فــي جولة للوقوف عـــــــــــــــــــــلى مراحل إنجازه

المدينة المنورة -إبراهيم الزهراني   

51/09/3052األحد   

 
د الشراكة بين في أثناء جولتنا أشار المهندس ممدوح طرابيشي إلى أن مطار األمير محمد بن العزيز الدولي الجديد يعتبر مثاًلا حًيا يجس

القطاع العام والخاص والذي سيلعب دوًرا هاًما في استيعاب حركة النقل الجوي المتنامية من ماليين الحجاج والمعتمرين والزوار على 

  مدار العام

ألمير محمد بن م ببدء أعمال التنفيذ واإلنشاء لمطار ا1121يونيو  12في ( مساهمة مغلقة)وقال لقد قامت شركة طيبة لتطوير المطارات 

عبدالعزيز الدولي الجديد من خالل العقد المبرم مع المقاول تضامن شركة تاف لإلنشاءات و شركة العراب للمقاوالت إحدى شركات 

 مليار ريال الفًتا إلى أن التاريخ التعاقدي لمباشرة أعمال تنفيذ مطار األمير محمد بن 5.4الراجحي القابضة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 

 10/ 10شهًرا والتاريخ المتوقع لإلنجاز هو  01هـ ولمدة 2500/ 10/ 21م الموافق 1121/ 10/ 01عبد العزيز الدولي الجديد هو 

م سيكون المطار قادًرا  1124ماليين مسافر، وقال المهندس ممدوح عند اكتمال المرحلة األولى في نهاية الربع األول لعام  0. م1124/

وتشير الدراسات إلى أن الحركة الجوية لمطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي ستشهد . يين مسافر في السنةعلى خدمة ثمانية مال

مما يتطلب توسعة جديدة لتلبية الطلب المتوقع كمرحلة ثانية والتي  1110ماليين مسافرسنوًيا بقرب حلول عام  0نمًوا ُمطرًدا يصل إلى 

وبرج مراقبة حركة جوية جديد ومركز مكافحة حرائق المطارات جنًبا إلى جنب مع توسيع مبنى المطار  قد تشمل مدرًجا جديًدا للطائرات

 .مليون مسافر في السنة 25والطرق والمباني الملحقة ومواقف السيارات لترتفع الطاقة االستيعابية لـ 

  إنجاز % 41

وبحسب % 52م قد بلغت 1120اغسطس  02ة للمشروع حتى نهاية وحول نسبة إنجاز المشروع حتى اللحظة أوضح أن النسبة اإلجمالي

باإلضافة إلى ذلك تم إنجاز كامل أعمال التصميم . نسبة اإلنجاز الحالية فإنه من المتوقع أن يتم االنتهاء من المشروع في الوقت المحدد

ار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي تسعى إلى التفصيلي الخاصة بمرافق المشروع المختلفة وقال إن إستراتيجية التوسع الكلي في مط

تطوير بوابة ثانية تضاف إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي، فمواسم العمرة و الزيارة غدت هي المحرك الرئيسي لنمو الحركة الجوية 

 .في مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

  تصميم يعكس التراث

طار أوضح المهندس طرابيشي أن تصميم مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الجديد صمم وعن وجود شكل النخيل في سقف الم

 00بعناية فائقة ليكون معلًما حًيا يعكس تراث المدينة المنورة، حيث يكون شكل النخيل معلًما من معالم المطار كقاعدة سقفية بلغت قرابة 

رونًقا عالي الجمال إضافة إلى بعض التصاميم التي ستساهم في رفع مستوى نخلة إضافة إلى بعض التصاميم التي ستعطى المطار 

آخذين في االعتبار تكامل مرافق المطار وضمان التوسع مع تقليل . الخدمات المقدمة لتتواكب مع أهمية المكان والزمان لطيبة الطيبة

 .مستوى التغيرات والمسافات لحركة المسافرين
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 بيئة عمل مثالية

يشي بأنه من المخطط أن يحقق مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الجديد ُجملة من األهداف، فإلى جانب زيادة وتعزيز وأكمل طراب

حركة النقل الجوي فإنه سيوفر بيئة عمل مثالية لجميع األطراف من المستخدمين والمستثمرين والمشغلين بمستويات عالية من الكفاءة، 

نحن على موعد انطالقة جديدة حيث سيكون مطار األمير  -بإذن اهلل -م  1124قبل نهاية الربع األول من عام  وأضاف. والسالمة البيئية

محمد بن عبد العزيز الدولي أحد أهم المطارات في المنطقة، ليس فقط لتغيير النظرة السائدة، بل سيطور المفاهيم إلى مستويات عصرية 

 .اف ذات العالقةمن الشراكات الناجحة بين مختلف األطر

 

  مرافق المطار

وقال إن من أهم االعتبارات التي وضعت حين البدء في تصميم وتنفيذ مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الجديد هو تقديم أعلى 

طيران درجات المرونة، لخلق بيئة مريحة ومحفزة ليكون النجاح التجاري حليف أصحاب المصالح بمن فيهم المشغلون وشركات ال

حيث تمت إتاحة الفرصة للعديد من شركات الطيران العالمية بجدولة رحالت منتظمة مباشرة من المدينة المنورة لعدد كبير . والمسافرون

 .من المدن والعواصم اإلسالمية والعربية واألوروبية

 

  الوسائل التقنية

 1م 240.150ماليين متر مربع، وإجمالي مسطحات  0كثر من ُينفذ المشروع باستخدام أحدث الوسائل التقنية على مساحة تقدر بأ

للمباني الخاصة بمبنى المطار الرئيسي، الذي يتكون من صاالت جديدة بجسور متحركة لنقل المسافرين من الصاالت إلى الطائرات 

كونتر إلجراءات  05لطائرات وعدد جسًرا معلًقا لدخول الركاب إلى ا 01بوابة سفر للمرحلة األولى متصلة بعدد  20مباشرة وبها عدد 

سيور لألمتعة العادية والكبيرة في صاالت  21كونتر خالل موسم الحج وعدد  21كونتر خدمة ذاتية يضاف لها عدد  15السفر و

حافلة لضمان سهولة وانسيابية حركة  211بجوارها موقف لعدد  1م21411الوصول وستة قاعات النتظار الحجاج بمساحة إجمالية 

جاج والمعتمرين، باإلضافة إلى إنشاء مباني للمرافق التجارية والمرافق الالزمة للجهات األمنية والحكومية والشركات العاملة الح

هذا باإلضافة لمسجد . موقف لشركات تأجير السيارات 011موقف للسيارات العامة وعدد  2111بالمطار ومباني المرافق المساندة، و

 .1م0211وساحة بمساحة 

ي ختام الجولة قدم طرابيشي الشكر لصاحب السمو األمير فهد العبداهلل معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وكذلك لصاحب وف

السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة على ما يولونه من رعاية ودعم ومتابعة لتنفيذ 

حيوي والهام ألهالي طيبة الطيبة وزائريها، والشكر موصول للهيئة العامة للطيران المدني على ما توفره من دعم هذا المشروع ال

ومساندة لنجاح هذا المشروع وتذليل العقبات وكذلك الدور الهام والفَعال لجميع الجهات الحكومية لتوفير الخدمات األمنية والمساندة 

 .ا خاًصا لصحيفة المدينة التي نجحت في تغطية هذا المشروع العمالقكما قدم شكًر. لخدمة المسافرين
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 :قاضي.. ساعات 6اطلع على الخدمات في جولة الـ 

 مضاعفة الجهد والجاهزية مطلوبة لتسهيل أمور الحجاج

 
 (المدينة المنورة)أيمن الصيدالني  

تفقد وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حاتم حسن قاضي، مساء أمس األول عددا من مواقع مساكن الحجاج الكائنة في 
صاالت المطار باإلضافة لمكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف و

 .األهلية لألدالء
ورافق وكيل وزارة الحج خالل الجولة مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد عبدالرحمن البيجاوي، 

ي فرع وزارة الحج والمؤسسة األهلية ورئيس المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة، وعدد من مسؤول
 .ساعات متواصلة( 6)لألدالء، في جولة استمرت أكثر من 

واستهل وكيل وزارة الحج جولته بزيارة لعدد من مساكن الحجاج بالمنطقة المركزية؛ حيث اطلع خاللها على جاهزية 
يه أفضل الصالة والسالم، وعلى الخدمات المكاتب الستقبال ضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام زوار مسجد النبي عل

المقدمة لضيوف الرحمن، ومدى تقيد الفنادق باألنظمة والتعليمات الخاصة بضوابط إسكان الحجاج، كما وقف على عدد 
من الغرف السكنية ومرافق الخدمات واطلع على سير الخدمات فيها واطمأن على جودة الخدمة المقدمة، كما التقى بعدد 

 .في موقع سكنهم واستمع إلى آرائهم ومدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم من الحجاج
عقب ذلك تفقد وكيل وزارة الحج عددا من مكاتب الخدمات الميدانية التابعة للمؤسسة األهلية لألدالء واطلع على آلية 

لك المكاتب إلى أهمية مضاعفة الجهد العمل في تلك المكاتب واطمأن على سير اإلجراءات المتبعة، داعيا العاملين في ت
 .في سبيل تقديم خدمات راقية لضيوف الرحمن تتواءم مع تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين

بعد ذلك زار وكيل وزارة الحج صالة الحجاج بمطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، حيث اطلع على آلية استقبال 
 .الحجاج فور وصولهم عبر المطار

ي نهاية جولته أوضح وكيل وزارة الحج حاتم قاضي، بأن زيارته هذه تأتي في إطار توجيه وزير الحج الدكتور بندر وف
الحجار، لالطمئنان على سير العمل في مواقع الخدمة الميدانية المعنية بتسهيل أمور الحجاج، مشيرا إلى أن االنطباعات 

لرحمن تبعث على االطمئنان واالرتياح وتعطي انطباعا جيدا لمستوى التي خرج بها من خالل مقابلته لعدد من ضيوف ا
األداء الخدمي، الفتا في ذات السياق إلى أن مثل هذه الجوالت تهدف إلى تقويم األداء ومعالجة السلبيات واألخطاء متى 

 .وجدت أوال بأول
الجولة التفقدية تأتي في إطار االستعداد لموسم فيما بين المدير التنفيذي للمؤسسة األهلية لألدالء محمد بصراوي، أن هذه 

هـ، واالطمئنان على كافة الترتيبات الستقبال ضيوف الرحمن انطالقا من حرص وتوجيهات حكومة 4141حج هذا العام 
 حفظهم اهلل -خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده األمين، وسمو النائب الثاني 

 .لتوفير أفضل سبل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن -
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 قاضي يطمئن على جاهزية مساكن الحجاج بالمدينة المنورة

 (المدينة المنورة)عكاظ  

تفقد وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حاتم بن حسن قاضي أمس صاالت المطار ومساكن الحجاج بالمدينة 

 .ب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة األهلية لألدالءالمنورة، باإلضافة لمكات

واطلع قاضي في جولته التفقدية، التي رافقه خاللها مدير فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد 

البيجاوي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة، على جاهزية 

وأوضح . اج بيت اهلل الحرام وزوار مسجد نبيه محمد، عليه أفضل الصالة والسالمالمكاتب الستقبال حج

المدير التنفيذي بالمؤسسة األهلية لألدالء محمد بصراوي، أن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار االستعداد 

قا من هـ لالطمئنان على الترتيبات كافة الستقبال ضيوف الرحمن، وانطال4141لموسم حج هذا العام 

توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين 

وسمو النائب الثاني، حفظهم اهلل، لتوفير أفضل سبل الراحة والطمأنينة للحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم 

 .في أفضل األحوال
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رةطالئع حجاج إندونيسيا تصل إلى المدينة المنو  

  
 جانب من االستقبال الذي أبهج ضيوف الرحمن

 خالد الزايدي -المدينة المنورة 

 (Ga-7101) وصلت إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة طائرة الخطوط االندونيسية رقم    

 .قادمة من جاكرتا تقل أول دفعة من الحجاج االندونيسيين

وكان في استقبال ضيوف الرحمن القادمين لدى وصولهم القائم بأعمال القنصل العام للجمهورية االندونيسية بجدة السيد 

سوناركو، ورئيس فرع مكتب شؤون حجاج اندونيسيا بالمدينة المنورة، ونائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية 

على االستقبال فهد شحاتة، حيث قدم للحجاج الحلويات وتمور  لألدالء محمد علي مصلوخ، وعضو مجلس اإلدارة المشرف

 .المدينة ورشوا بالورود في جو احتفائي أبهج الحجاج

ألف حاج بعد أن تجاوز ( 471)يذكر أن إجمالي عدد الحجاج المتوقع وصولهم للمدينة المنورة من إندونيسيا يزيد عن 

 .حجاج االندونيسيين أكثر أعداد الحجاجأالف حاج، ويمثل ال( 042)عددهم في العام الماضي 
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 وكيل وزارة الحج يتفقد مواقع مكاتب األدالء وسكن الحجاج وبعض مرافق المطار

  
 قاضي يتفقد غرفة من سكن الحجاج

 فايز المطيري -سالم األحمدي، خالد الزايدي تصوير  -المدينة المنورة     
 تفقد وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حاتم حسن قاضي مساء أمس عددًا من مواقع سكن

وي الشريف، وعددًا من مكاتب الخدمات الميدانية التابعة للمؤسسة االهلية الحجاج بالمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النب
لألدالء، يرافقه مدير عام فرع وزارة الحج بالمدينة محمد عبدالرحمن البيجاوي ورئيس المؤسسة االهلية لألدالء الدكتور 

 .يوسف بن أحمد حوالة، وعدد من مسؤولي فرع وزارة الحج
لته بزيارة لعدد من مساكن الحجاج بالمنطقة المركزية حيث اطلع على الخدمات المقدمه واستهل وكيل وزارة الحج جو

لضيوف الرحمن، ومدى تقيد تلك الفنادق باألنظمة والتعليمات الخاصة بضوابط اسكان الحجاج، إذ تم الوقوف على عدد من 
 .الغرف السكنية ومرافق الخدمات واإلطالع على سير الخدمات فيها

 الوكيل قاضي بعدد من الحجاج في موقع سكنهم واستمع الى آرائهم ومدى كما التقى
 .رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم

عقب ذلك تفقد عددًا من مكاتب الخدمات الميدانية التابعة للمؤسسة االهلية لألدالء حيث اطلع على آلية العمل في تلك المكاتب 
لعاملين في تلك المكاتب الى اهمية مضاعفة الجهد في سبيل تقديم خدمات راقية واطمأن على سير االجراءات فيها، داعيا ا

 .لضيوف الرحمن تتواءم مع تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين
وفي ختام الجولة زار وكيل وزارة الحج صالة الحجاج بمطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، حيث اطلع على آلية 

 .صولهم للمطار ومايقدم لهم من خدمات وتسهيالتاستقبال الحجاج فور و
وبين 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 امور الحجاج
خرج بها من خالل مقابلته لعدد من ضيوف الرحمن تبعث على االطمئنان واالرتياح وتعطي وأشار بأن االنطباعات التي 

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
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في التوعية في الحجبرامج تأهيلية للدعاة المشاركين   

  
 جانب من الدورات

 خالد الزايدي -المدينة المنورة 

ينفذ المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة ممثاًل في مشروع توعية الزوار برنامجًا تأهيليًا     
يستهدف الدعاة المشاركين في توعية زوار المدينة المنورة بهدف تأهيلهم شرعيًا ويشمل البرنامج سلسلة من الدورات 

دعوة الى اهلل في الحج إضافة إلى ندوة عن جهود المملكة في خدمة الزوار إلى جانب دورات والمحاضرات في العقيدة وفقه ال
( 088)أخرى علمية في شرح مناسك الحج والعمرة والزيارة، وينفذ البرنامج عدد من المختصين الشرعيين ويستفيد أكثر من 

هيلهم علميًا للعمل في مجال توعية الحجاج وزوار مرشد وداعية من طالب الجامعة اإلسالمية تم اختيارهم بعناية ويتم تأ
 ه4141المدينة المنورة خالل موسم حج هذا العام 

مليون زائر  4.1تجدر اإلشارة الى أنه قد بلغ عدد المستفيدين من مشروع توعية الزوار خالل موسم الحج المنصرم أكثر من 
 .ات العالملغة من لغ( 68)دولة ويتكلمون بما يقارب ( 15)موزعين على 

وأوضح مساعد مدير عام المكتب رباح السالمة أن مشروع توعية الزوار يهدف لرفع المستوى الشرعي لدى ضيوف 
الرحمن باإلضافة إلى توعيتهم وإرشادهم من خالل الدعاة المؤهلين المتسمين باالتزان والوسطية والشعور بالمسؤولية 

 الدعوية وبلغات الحجاج التي يفهمونها
السالمة أن مشاركة المكتب في توعية الحجاج والزوار تأتي انطالقًا من الرسالة الدعوية التي يحملها المكتب  وأضاف

التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات ورغبة منه في المشاركة مع الجهات الحكومية واألهلية العاملة في الحج بما 
ن الشريفين والرسالة السامية التي تسعى لنشرها، والمكانة التي تحتلها في قلوب يعزز الدور الحقيقي الذي تقوم به بالد الحرمي

 .المسلمين في أنحاء المعمورة

 
 



 
 

 
13 

 

 زيارة لوكيل وزارة الحج على عدد من الفنادق
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ويستمع لمطالب ضيوف الرحمن.. وكيل وزارة الحج يتفقد فنادق المدينة المنورة  

 المحسن محمد – المنورة المدينة
 

تفقد وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حاتم حسن قاضي مساء أمس عددًا من مواقع سكن الحجاج في المنطقة المركزية 
وعددًا من مكاتب الخدمات الميدانية التابعة للمؤسسة األهلية لألدالء، برفقة مدير عام  المحيطة بالمسجد النبوي الشريف،

فرع وزارة الحج في المنطقة محمد عبدالرحمن البيجاوي ورئيس المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف بن أحمد 
 .حوالة، وعدد من مسؤولي فرع وزارة الحج

الخدمات  ارة عدد من مساكن الحجاج في المنطقة المركزية، حيث اطلع علىواستهَل وكيل وزارة الحج جولته بزي
المقدمة لضيوف الرحمن، ومدى تقُيد الفنادق باألنظمة والتعليمات الخاصة بضوابط إسكان الحجاج، إذ تم الوقوف على 

 .عدد من الغرف السكنية ومرافق الخدمات واطلع على سير الخدمات فيها
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alsharq.net.sa/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86
http://www.alsharq.net.sa/tag/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86
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 قاضي يتفقد مكاتب األدالء ومساكن الحجاج

االدالء -ادارة االعالم  -محمد بصراوي   

 
 

حسن قاضي مساكن الحجاج بالمدينة المنورة وصاالت المطار باإلضافة تفقد وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حاتم بن 

لمكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة األهلية لألدالء حيث اطلع على جاهزية المكاتب الستقبال ضيوف الرحمن 

ة ساعات رافقه حجاج بيت اهلل الحرام زوار مسجد نبيه عليه افضل الصالة والسالم وقد استمرت الجولة أكثر من ست

خاللها مدير فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد البيجاوي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة االهلية لألدالء 

أوضح ذلك المدير التنفيذي للمؤسسة االهلية لألدالء محمد بصراوي والذي أضاف أن .الدكتور يوسف بن أحمد حوالة 

هـ، واالطمئنان على كافة الترتيبات الستقبال 4141الستعداد لموسم حج هذا العام هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار ا

ضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام انطالقا من حرص وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن 

أفضل سبل الراحة والطمأنينة  لتوفير -حفظهم اهلل-عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده األمين، وسمو النائب الثاني 

لضيوف الرحمن، وبمتابعة من معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار الذي يحرص على مواصلة هذه 

  . الجوالت التفقدية الميدانية على مواقع الخدمة
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 جوكيل وزارة الحج يتفقد مكاتب األدالء ومساكن الحجا
 

 
 

تفقد وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حاتم بن حسن قاضي مساكن الحجاج بالمدينة المنورة وصاالت المطار باإلضافة 

رحمن لمكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسة األهلية لألدالء حيث اطلع على جاهزية المكاتب الستقبال ضيوف ال

حجاج بيت اهلل الحرام زوار مسجد نبيه عليه افضل الصالة والسالم وقد استمرت الجولة أكثر من ستة ساعات رافقه 

خاللها مدير فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد البيجاوي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة االهلية لألدالء 

  .الدكتور يوسف بن أحمد حوالة

 

ير التنفيذي للمؤسسة االهلية لألدالء محمد بصراوي والذي أضاف أن هذه الجولة التفقدية تأتي في إطار أوضح ذلك المد

هـ، واالطمئنان على كافة الترتيبات الستقبال ضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل 4141االستعداد لموسم حج هذا العام 

الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي الحرام انطالقا من حرص وتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين 

لتوفير أفضل سبل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن، وبمتابعة من  -حفظهم اهلل-عهده األمين، وسمو النائب الثاني 

معالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار الذي يحرص على مواصلة هذه الجوالت التفقدية الميدانية على مواقع 

  . خدمةال
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