
 

 
1 

 

 هـ1437/  11/  7األربعاء 



 

 
2 

وصول أولى طالئع ضٌوف الرحمن من الجنسٌة اإلندونٌسٌة 
 للمدٌنة المنورة

 

 

 سم وا 2716أغسطس  17هـ الموافق  1430ذو القعدة 70المدٌنة المنورة 

حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد  وصل المدٌنة المنورة مساء أمس أولى طالئع ضٌوف الرحمن

نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم من الجنسٌة اإلندونٌسٌة حٌث كان فً استقبالهم أمام مقر سكنهم 

عدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء ٌتقدمهم رئٌس المجلس حاتم بن جعفر بالً، 

 .ةومسؤولً مكتب شؤون حجاج إندونٌسٌا بالمدٌنة المنور

وفور نزول الحجاج من الحافالت استقبلهم األدالء بالورود وتقدٌم تمور المدٌنة وماء زمزم وسط 

  .سعادة غامرة للحجاج بوصولهم لمدٌنة المصطفى صلى هللا علٌه وسلم

وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة المتحدث الرسمً كمال بن أحمد خلٌفة ان أولى رحالت 

( ألف حاج إندونٌسً 187( حاجاً من حوالً )445حجاج إندونٌسٌا الذٌن وصلوا المدٌنة ضمت )

ٌتوقع وصولهم للمدٌنة هذا العام، مؤكداً أن المؤسسة األهلٌة لألدالء سخرت جمٌع طاقاتها لخدمة 

الكرام بتوجٌه من صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة  الحجاج

 .المدٌنة المنورة رئٌس لجنة الحج بالمدٌنة ومتابعة معالً وزٌر الحج الدكتور محمد صالح بنتن
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 هـ1437نورة تبدأ تنفٌذ خططها العملٌة والمٌدانٌة لحج أمانة المدٌنة الم
 

 سم وا 2716أغسطس  17هـ الموافق  1430ذو القعدة  70المدٌنة المنورة 

بدأت أمانة منطقة المدٌنة المنورة، تنفٌذ خططها المعدة لخدمة ضٌوف الرحمن من حجاج بٌت هللا 

  .هـ1430القادمٌن إلى المدٌنة المنورة أثناء موسم حج 

ة لها داخل المدٌنة المنورة وفً الضواحً والمحافظات وتضمنت خطة عمل األمانة والبلدٌات التابع

خالل موسم الحج، مجاالت صحة البٌئة، وتنظٌم األسواق، والنظافة العامة، والرقابة الصحٌة، 

ساعة طٌلة فترة موسم  24وسالمة وصٌانة الطرق واإلنارة والتجهٌز، ومراقبتها على مدار الـ 

  .الحج

ضمان سالمة الحجاج، والزائرٌن، والبٌئة المحٌطة بهم، وركزت خطة وأهداف األمانة على 

وخلوها من جمٌع الملوثات دون اإلخالل بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنٌن والمقٌمٌن، مع األخذ 

باالعتبار زٌادة النشاط التجاري فً المنطقة، وعدد الحجاج وساعات وجودهم فً مناطق الزٌارة، 

الخدمات، وأداءها بما ٌحقق أفضل خدمة ممكنة لضٌوف والعمل على سهولة وسرعة توفٌر 

الرحمن وٌؤدى إلى حشد خدمات اإلصحاح البٌئً فً كل أنحاء المدٌنة المنورة من خالل التركٌز 

على مجال خدمات النظافة العامة ومواجهة االرتفاع المتزاٌد فً كمٌات المخلفات فً مناطق إقامة 

حٌاء المدٌنة المنورة نظٌفة على الدوام ومكافحة الحشرات بما الحجاج، والعمل على إبقاء شوارع وأ

  .ال ٌتعارض مع صحة الحجاج والمواطنٌن

كما تشمل الخطة، مراقبة جودة وسالمة األغذٌة، والمٌاه، والتأكد من توفر الشروط الصحٌة فً 

لرقابة طوال الـ محالت تداول األغذٌة والمٌاه وجمٌع المحالت التً تتعلق بالصحة العامة وتكثٌف ا

ساعة سواء ما ٌقع بها داخل المدٌنة المنورة أو على الطرق السرٌعة التً ٌمر بها الحجاج، 24

وضمان سالمة العاملٌن فً المحالت، والسٌطرة على األسواق وتنظٌمها ومكافحة الباعة الجائلٌن 

 .فً المنطقة المركزٌةبالمنطقة المركزٌة ومناطق إقامة الحجاج، ومكافحة ظاهرة االفتراش خاصة 

وأوضح معالً أمٌن منطقة المدٌنة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري عقب انطالق 

ًٌا، أن الخطة حشدت جمٌع الطاقات البشرٌة، والمادٌة، وجهزت المعدات،  عمل الخطة مٌدان

ن، بدعم واآللٌات، وسخرت اإلمكانٌات لتقدٌم أعلى مستوٌات الخدمات لراحة ضٌوف الرحم

ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة 

المدٌنة المنورة رئٌس لجنة الحج بالمنطقة، ومعالً وزٌر الشؤون البلدٌة والقروٌة المهندس 

  .عبداللطٌف بن عبدالملك آل الشٌخ

هللا سبحانه وتعالى برعاٌة الحرمٌن الشرٌفٌن وأفاد المهندس العمري، أن هذه البالد وأهلها شرفها 

بمكة المكرمة والمدٌنة المنورة وخدمة حجاج بٌت هللا الحرام، حٌث تولً أجهزة الدولة اهتماًما 

بالبقعتٌن الطاهرتٌن، وتوفر اإلمكانات وبذل أقصى الطاقات ألمن وسالمة وراحة حجاج بٌت هللا 

 .الحرام
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شؤون المسجد النبوي تستقبل طالئع ضٌوف الرحمن بحملة "خدمة 
 الحاج والزائر وسام وفخر لنا"

 

 سم وا 2716أغسطس  70هـ الموافق  1430ذو القعدة  76المدٌنة المنورة 

استقبال طالئع الحجاج من خالل "حملة شرعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي فً 

خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" فً موسمها الرابع، وذلك بتقدٌم أكمل الرعاٌة وأفضل الخدمات 

 .لضٌوف بٌت هللا الحرام زوار المسجد النبوي حتى ٌؤدوا عباداتهم فً راحة واطمئنان

ٌذٌة للسٌر علٌها بكل دقة وانتظام من خالل وُتعد الوكالة مع بدء الموسم األول خططها العامة والتنف

منظومة متكاملة ذات كفاءة عالٌة بدءاً من فتح األبواب واإلشراف علٌها ونظافة المسجد بجمٌع 

أنحائه وساحاته وتوفٌر السجاد وفرشه ونظافته وتوفٌر ماء زمزم المبرد وتشغٌل اإلنارة والصوت 

ختلفة وغٌرها لتؤدي الفروض فً جو من الخشوع والتكٌٌف وجمٌع الخدمات فٌه والتقنٌات الم

 .والطمأنٌنة والراحة

وأوضح مدٌر عام إدارة العالقات العامة واإلعالم بالوكالة عبدالواحد بن علً الحطاب أن جمٌع 

أعمال المسجد النبوي مستمرة على مدار العام وٌتم زٌادة الطاقة التشغٌلٌة حسب كثافة أعداد 

ي من المعتمرٌن والحجاج والزوار فً ضوء توجٌهات خادم الحرمٌن القادمٌن للمسجد النبو

 -الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود وسمو ولً عهده األمٌن وسمو ولً ولً العهد 

واإلشراف المستمر من سمو أمٌر منطقة المدٌنة المنورة رئٌس لجنة الحج بالمدٌنة  -حفظهم هللا 

رئٌس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومعالً نائب الرئٌس المنورة، ومتابعة معالً ال

العام لشؤون المسجد النبوي ، حٌث تبذل الوكالة ما فً وسعها من خدمات وتسهٌالت لحجاج بٌت 

  .هـ1430هللا خالل تواجدهم فً المسجد النبوي الشرٌف للموسم األول 

  //انتهى //
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 1437ز الدولً بالمدٌنة ٌكمل استعداداته لحج مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌ
 

أكمل مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة المنورة استعداداته لموسم حج هذا العام 

هـ من خالل خطته التشغٌلٌة بزٌادة متوقعة أربعة فً المائة بعدد الرحالت مقارنة بالعام 1430

 18وٌستوعب مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة لـ  .شركة طٌران 41الماضً لـ 

طائرة من مختلف األحجام تقف على البوابات المتصلة بالجسور، إضافة إلى ثمان طائرات ٌتم 

رحلة فً  16الوصول إلٌها عبر الباصات ، فٌما تستوعب صالة الوصول الدولً وصالتً الحج 

الماضً ، كما تتمٌز استعدادات المطار هذا العام بإنشاء مواقف وقت واحد بزٌادة رحلتٌن عن العام 

/ باص إضافة إلى مواقف الباصات الحالٌة  57للباصات مقابل مبنى الركاب الرئٌسً تتسع لـ / 

/ باص وكذلك توسعة صالة الحج السفلٌة لتتسع ألربع  177بمنطقة استراحة الحجاج التً تتسع لـ / 

وهٌأت إدارة مطار األمٌر محمد بن  .ن كانت تتسع لرحلتٌن فقطرحالت فً وقت واحد بعد أ

عبدالعزٌز الدولً بالمدٌنة صاالت الحج بمشاركة جمٌع الجهات الحكومٌة والخاصة تمهٌدا 

الستقبال حجاج بٌت هللا الحرام عبر البوابة الجوٌة الثانٌة للحرمٌن الشرٌفٌن فً مرحلة القدوم التً 

هـ ومن ثم بدء مرحلة المغادرة 1430/ 12/ 4ة الجاري إلى تارٌخ بدأت مطلع شهر ذو القعد

هـ ، كما جرى االستعداد الستقبال طالئع 1430/ 1/ 13هـ إلى 1430/ 12/ 13اعتبارا من 

ضٌوف الرحمن بالتواتر بحسب جداول رحالت الطٌران المعتمدة بشكل متساوي بٌن شركات 

االت وتحدٌد الطاقة االستٌعابٌة وبكوادر بشرٌة ٌبلغ الطٌران بما ٌضمن انسٌابٌة الحركة داخل الص

موظفا تم تأهٌلهم وتدرٌبهم وإلحاقهم بالعدٌد من ورش العمل والدورات  380عددها أكثر من 

كما تم تجهٌز صاالت االستقبال والمغادرة ومنطقة البالزا ) استراحة الحجاج (  .المتخصصة

كاونترا  86% و 27ازات للقادمٌن بزٌادة وقدرها منصة إلنهاء إجراءات الجو 07وتهٌئتها بـ 

كاونتر لخدمة إجراءات السفر ، كما تحتوي جمٌع الصاالت والمناطق المخصصة  178للمغادرٌن و

للحجاج على مصلٌات للرجال والنساء ومواقع مخصصة للوضوء ودورات المٌاه ، باإلضافة إلى 

ٌة لتغطٌة جمٌع نقاط الخدمة بها ، فٌما راعت كونترات الوجبات الغذائٌة وتأمٌن الطاقات البشر

الخطة التشغٌلٌة التً أعدت لموسم الحج ضرورة تضافر الجهود وتعاون جمٌع الجهات العاملة فً 

المطار فً سبٌل تقدٌم أفضل الخدمات لحجاج بٌت هللا الحرام وإنهاء إجراءاتهم فً زمن قٌاسً وقد 

وتضمنت الخطة أٌضا  ./ دقٌقة إلنهاء إجراءاتهم 67وضعت الخطة معدل زمنً ال ٌتجاوز الـ / 

التشدٌد على تطبٌق األنظمة الدولٌة المعتمدة وفرض المخالفات حسب أنظمة الهٌئة العامة للطٌران 

المدنً عند عدم التزام شركات الطٌران بالخانات الزمنٌة المعتمدة وااللتزام بمواعٌد الرحالت أو 

األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً الجدٌد بالمدٌنة المنورة أول مطار مما ٌذكر أن مطار  .إلغاءها

فً المملكة ٌتم بناؤه وتشغٌله بالكامل عن طرٌق القطاع الخاص وفق أسلوب البناء وإعادة الملكٌة 

والتشغٌل بالشراكة مع شركة طٌبة لتطوٌر المطارات المستثمر والمشغل لمطار األمٌر محمد بن 

، كما ٌعد أول مطار فً العالم خارج الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تم اعتماده  عبدالعزٌز الدولً

بواسطة مجلس المبانً الخضراء بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واستوفى جمٌع التزامات ومتطلبات 

  ".شهادة "اللٌد الذهبٌة
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 الجمارك السعودٌة ُتكمل استعدادها الستقبال ضٌوف الرحمن
 

 سم وا 2716أغسطس  17هـ الموافق  1430ذو القعدة  70ض الرٌا

عقد مدٌرو المنافذ الجمركٌة البرٌة والبحرٌة والجوٌة التً ٌفد عن طرٌقها حجاج بٌت هللا الحرام، 

أمس اجتماًعا برئاسة معالً مدٌر عام الجمارك األستاذ صالح الخلٌوي، وذلك فً جمرك مطار 

 .الملك عبدالعزٌز الدولً بجدة

وأكـد معالٌه فً كلمٍة له خالل االجتماع أن الجمارك السعودٌة تتشرف بأداء خدمة ضٌوف الرحمن 

انطالقاً من دور المملكة التً شرفها هللا بها بقٌادة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن 

المنافذ  ، داعٌاً مدٌرو-حفظهم هللا  -عبدالعزٌز آل سعود وسمو ولً العهد وسمو ولً ولً العهد 

الجمركٌة البرٌة والبحرٌة والجوٌة كافة ببذل أقصى الجهود لتسهٌل دخول ضٌوف الرحمن للدٌار 

المقدسة لتأدٌة مناسكهم بكل ٌسر وسهولة مع إحكام الرقابة الجمركٌة واألمنٌة لحماٌة أمن الوطن 

 .والمواطن

لتً تتعلق باحتٌاجات وناقش االجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول األعمال، ا

المنافذ الجمركٌة من الكوادر البشرٌة واألجهزة والوسائل المساعدة فً عملٌات الكشف والمعاٌنة، 

إضافة إلى مناقشة مدى فاعلٌة تطبٌق بعض االقتراحات المقدمة الخاصة بتنظٌم أعمال الحج، التً 

ٌُحقق شعار الجمارك ُتسهم فً انسٌابٌة ومرونة إنهاء اإلجراءات الجمركٌة األمر ال ذي من شأنه أن 

ٌّد  .السعودٌة المتمثل فً اإلسراع فً فسح المسموح ومنع دخول وخروج الممنوع والمق

  //انتهى //
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وصول أولى طالئع ضيوف الرحمن من الجنسية اإلندونيسية 

 للمدينة المنورة

 6102 آب10 

 د / عام / وصول أولى طالئع ضٌوف الرحمن من الجنسٌة اإلندونٌسٌة للمدٌنة المنورة 0022

 م واس 6716أغسطس  17هـ الموافق  1437ذو القعدة 77المدٌنة المنورة 

أولى طالئع ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد وصل المدٌنة المنورة مساء أمس 

نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم من الجنسٌة اإلندونٌسٌة حٌث كان فً استقبالهم أمام مقر سكنهم 

عدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء ٌتقدمهم رئٌس المجلس حاتم بن جعفر بالً، 

 .ونٌسٌا بالمدٌنة المنورةومسؤولً مكتب شؤون حجاج إند

وفور نزول الحجاج من الحافالت استقبلهم األدالء بالورود وتقدٌم تمور المدٌنة وماء زمزم وسط 

 . سعادة غامرة للحجاج بوصولهم لمدٌنة المصطفى صلى هللا علٌه وسلم

ج وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة المتحدث الرسمً كمال بن أحمد خلٌفة ان أولى رحالت حجا

( ألف حاج إندونٌسً ٌتوقع 187( حاجاً من حوالً )445إندونٌسٌا الذٌن وصلوا المدٌنة ضمت )

وصولهم للمدٌنة هذا العام، مؤكداً أن المؤسسة األهلٌة لألدالء سخرت جمٌع طاقاتها لخدمة الحجاج 

المدٌنة  الكرام بتوجٌه من صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان بن عبدالعزٌز أمٌر منطقة

 .المنورة رئٌس لجنة الحج بالمدٌنة ومتابعة معالً وزٌر الحج الدكتور محمد صالح بنتن

 // انتهى //
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 وصول أولى طالئع ضيوف الرحمن من اإلندونيسيين للمدينة

 

2016/08/10 11:52 

 انًذٌُح انًُٕسج ـ ٔاط

ٔصم انًذٌُح انًُٕسج يغاء أيظ أٔنى طالئع ضٍٕف انشزًٍ زداج تٍد هللا انسشاو صٔاس يغدذ َثٍّ عهٍّ 

أفضم انصالج ٔانغالو يٍ اندُغٍح اإلَذٍَٔغٍح زٍس كاٌ فً اعرقثانٓى أياو يقش عكُٓى عذد يٍ أعضاء يدهظ 

ً، ٔيغؤٔنً يكرة شؤٌٔ زداج إداسج انًؤعغح األْهٍح نألدالء ٌرقذيٓى سئٍظ انًدهظ زاذى تٍ خعفش تان

 .إَذٍَٔغٍا تانًذٌُح انًُٕسج

ٔفٕس َضٔل انسداج يٍ انسافالخ اعرقثهٓى األدالء تانٕسٔد ٔذقذٌى ذًٕس انًذٌُح ٔياء صيضو ٔعظ ععادج غايشج 

 . نهسداج تٕصٕنٓى نًذٌُح انًصطفى صهى هللا عهٍّ ٔعهى

أزًذ خهٍفح اٌ أٔنى سزالخ زداج إَذٍَٔغٍا  ٔأٔضر عضٕ يدهظ إداسج انًؤعغح انًرسذز انشعًً كًال تٍ

( أنف زاج إَذٍَٔغً ٌرٕقع ٔصٕنٓى نهًذٌُح ْزا 081( زاخاً يٍ زٕانً )444انزٌٍ ٔصهٕا انًذٌُح ضًد )

انعاو، يؤكذاً أٌ انًؤعغح األْهٍح نألدالء عخشخ خًٍع طاقاذٓا نخذيح انسداج انكشاو ترٕخٍّ يٍ األيٍش فٍصم تٍ 

أيٍش يُطقح انًذٌُح انًُٕسج سئٍظ ندُح انسح تانًذٌُح ٔيراتعح ٔصٌش انسح انذكرٕس يسًذ  عهًاٌ تٍ عثذانعضٌض

 .صانر تُرٍ
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 اس انًذٌُح ذغرقثم طالئع انسداجخٕاصاخ يط

 

 صاالخ يغاَذج نهصانح انشئٍغٍح أستع

 فٓذ انهٌٕسق -انًذٌُح انًُٕسج 

اعرقثم يطاس األيٍش يسًذ تٍ عثذانعضٌض تانًذٌُح انًُٕسج ْزِ األٌاو طالئع زداج تٍد هللا انسشاو 

 .انقاديٍٍ ألداء شعٍشج انسح ٔصٌاسج انًشاعش انًقذعح

ٕاء عهًٍاٌ تٍ عثذانعضٌض انٍسٍى، ٔقايد خٕاصاخ انًطاس ٔترٕخٍٓاخ يٍ يذٌش عاو اندٕاصاخ انه

ترٕفٍش كافح انخذياخ ٔاإليكاٍَاخ نرغٍٓم إخشاءاخ دخٕل انسداج نهًذٌُح، زٍس ذعًم أستع صاالخ 

 01كأَرش، إنى خاَة انصانح انشئٍغٍح ٔانرً ذسرٕي عهى  21نهسح تانًطاس يضٔدج تأكثش يٍ 

 .يع اندٓاخ راخ انعالقح تانًطاس كأَرش، تاإلضافح إنى عذد يٍ انخذياخ انًغاَذج تانرعأٌ

 .ٔقذ ذى اعرقثال عذد يٍ سزالخ انقذٔو يٍ كافح دٔل انعانى ٔذى ذغدٍم إخشاءاذٓى تكم ٌغش ٔعٕٓنح
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 تُرٍ.. خطٕاخ عهى طشٌق انُداذ

 

 أحمد أسعد خلٌل

بنتن.. خطوات على طرٌق النجاح من وكالة وزارة الحج إلى نجاح كبٌر فً تحوٌل البرٌد إلى مؤسسة 

وزاد أن نجحت هذه المؤسسة بفضل هللا وتوفٌقه وأعادها إلى مضمار المنافسة مع الشركات الخاصة 

ن الوطنً للتعامالت الحكومٌة التً سٌطرت على هذا السوق بل تغلب علٌهم أحٌاًنا، عرفنا معه العنوا

والربط مع القطاع الخاص وخدمات مهمة مثل واصل وخدمات الرسائل السرٌعة والطرود الدولٌة 

وغٌرها، حتى أصبحت أعمال مؤسسة البرٌد ٌشار إلٌها ومحل إعجاب من الجمٌع، وعمل أًٌضا على 

ومً إلى موظفً مؤسسات نهج تطوٌر أداء العاملٌن فً هذه المؤسسة وتحوٌل ثقافتهم من موظف حك

 .وتعامل وفكر، والنجاح لٌس له نهاٌة بل هو عمل مستمر ٌحقق أهداف كل مرحلة مخطط لها

منذ تم تعٌٌن معالً وزٌر الحج والعمرة محمد بن صالح بنتن فً هذا المنصب وهو ٌعمل على تحقٌق 

المسلمٌن، هذه الوزارة التً رؤٌة المملكة من خالل هذا المرفق الحٌوي فً خٌر بقاع األرض وقبلة 

هً محل عناٌة خاصة واهتمام من قبل خادم الحرمٌن الشرٌفٌن وحكومته الذي أعطى الحرمٌن 

الشرٌفٌن كل إمكانٌات الدولة ورعاٌتها وحرص على راحة الحجاج والمعتمرٌن والزوار بكل ٌسر 

وهذا الحرص والرعاٌة  وسهولة وأمن لهم كافة السبل منذ قدومهم حتى مغادرتهم أرض المملكة،

 .الملكٌة منذ تأسست هذه الدولة على ٌد ملوكها وأمراء مناطقها ووزرائها ومواطنٌها

خدمة الحاج شرف ٌعتز به أبناء هذا البلد وفخر توارثه وحمله األجداد واآلباء واألبناء بكل أمانة وحب 

التارٌخٌة سواء بمكة المكرمة أو  لهذا الواجب بغٌة األجر من هللا قبل كل شًء وانتماء لهذه المهنة

المدٌنة المنورة التً بدأت هذه األٌام تستقبل توافد الحجٌج ألداء هذه الشعٌرة المقدسة والنسك العظٌم، 

ا مشكوًرا ًٌ  .جعله هللا لهم حًجا مبروًرا وسع

بنتن.. منذ تولٌه هذا المنصب وهو ٌعمل وٌجتمع مع جمٌع الجهات الحكومٌة ومؤسسات أرباب 

لطوائف بكافة فروعها لدراسة الخطط التشغٌلٌة لموسم الحج وأًٌضا الخطط التطوٌرٌة التً بدأ ا

بتطبٌقها لهذا العام مثل المسار اإللكترونً لحجاج الداخل وفق آلٌات عمل متطورة ومعاٌٌر ممٌزة 

ات من والحد من تفاقم األسعار لشركات حجاج الداخل فً خطوة مسبوقة تحسب لمعالٌه تتبعها خطو

النجاح المنتظر تهم أبناء هذه المهنة لتطوٌر أعمالهم وفق التطلعات مواكبة لرؤٌة المملكة والنقلة 

 .أن شاء هللا تعالى 2727النوعٌة لتقدٌم الخدمات فً 

 هدفك_مستقبلك#

 "المدٌنة" نقال عن *

 

http://www.alarabiya.net/authors/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84.html
http://www.alarabiya.net/authors/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84.html
http://www.al-madina.com/node/691747/%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD.html
http://www.al-madina.com/node/691747/%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD.html
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الجنسٌة وصول أولى طالئع ضٌوف الرحمن من 
 اإلندونٌسٌة للمدٌنة المنورة

 

 المنورة المدٌنة - واس

وصل المدٌنة المنورة مساء أمس أولى طالئع ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار 
مسجد نبٌه علٌه أفضل الصالة والسالم من الجنسٌة اإلندونٌسٌة حٌث كان فً استقبالهم أمام 

مقر سكنهم عدد من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء ٌتقدمهم رئٌس المجلس حاتم 
 .ً، ومسؤولً مكتب شؤون حجاج إندونٌسٌا بالمدٌنة المنورةبن جعفر بال

وفور نزول الحجاج من الحافالت استقبلهم األدالء بالورود وتقدٌم تمور المدٌنة وماء زمزم 
 . وسط سعادة غامرة للحجاج بوصولهم لمدٌنة المصطفى صلى هللا علٌه وسلم

أحمد خلٌفة ان أولى رحالت  وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة المتحدث الرسمً كمال بن
( ألف حاج 187( حاجاً من حوالً )445حجاج إندونٌسٌا الذٌن وصلوا المدٌنة ضمت )

إندونٌسً ٌتوقع وصولهم للمدٌنة هذا العام، مؤكداً أن المؤسسة األهلٌة لألدالء سخرت جمٌع 
سلمان بن طاقاتها لخدمة الحجاج الكرام بتوجٌه من صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن 

عبدالعزٌز أمٌر منطقة المدٌنة المنورة رئٌس لجنة الحج بالمدٌنة ومتابعة معالً وزٌر الحج 
 .الدكتور محمد صالح بنتن
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 وصول أولى طالئع ضٌوف الرحمن للمدٌنة المنورة

 

 المدينة المنورة : واس

وصل المدٌنة المنورة مساء أمس أولى طالئع ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام زوار مسجد نبٌه 
ٌه أفضل الصالة والسالم من الجنسٌة اإلندونٌسٌة حٌث كان فً استقبالهم أمام مقر سكنهم عدد من عل

أعضاء مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لألدالء ٌتقدمهم رئٌس المجلس حاتم بن جعفر بالً، ومسؤولً 
 .مكتب شؤون حجاج إندونٌسٌا بالمدٌنة المنورة

م األدالء بالورود وتقدٌم تمور المدٌنة وماء زمزم وسط سعادة وفور نزول الحجاج من الحافالت استقبله
غامرة للحجاج بوصولهم لمدٌنة المصطفى صلى هللا علٌه وسلم. وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة 
المتحدث الرسمً كمال بن أحمد خلٌفة ان أولى رحالت حجاج إندونٌسٌا الذٌن وصلوا المدٌنة ضمت 

ألف حاج إندونٌسً ٌتوقع وصولهم للمدٌنة هذا العام. مؤكدا أن ( 187( حاجا من حوالً )445)
المؤسسة األهلٌة لألدالء سخرت جمٌع طاقاتها لخدمة الحجاج الكرام بتوجٌه من األمٌر فٌصل بن سلمان 

 .أمٌر منطقة المدٌنة المنورة رئٌس لجنة الحج بالمدٌنة ومتابعة وزٌر الحج الدكتور محمد بنتن

 

 


