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 هـ 4131ذو القعدة  3 نثين اال
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 سم وا 0244سبتمبر  20وافق هـ الم 4141ذو القعدة  20المدينة المنورة 

أشاد السفير الماليزي لدى المملكة داتو بروفيسور سيد عمر السقاف بالدور الذي تضطلع به حكومة المملكة بقيادة خادم 

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

عبر سلسلة من الخدمات والترتيبات والمشروعات الرامية إلى تمكينهم من ,ن الشريفين والعناية بضيوفهما خدمة الحرمي

 .أداء المناسك في أحسن األحوال

وأّكد في تصريح صحفي عقب استقباله أمس أول أفواج حجاج بيت اهلل الحرام الماليزيين بمقر إقامتهم بالمدينة 

ويتطّور عامًا بعد عام من خالل توفير البنى التحتية الالزمة والدور المناسبة والمؤسسات أن هذا العطاء يتجّدد ,المنورة

 .والهيئات المتخصصة والمتفانية في خدمة الحجاج

من جهته بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف حوالة أن المؤسسة تقدم 

استقبال الحجاج في المنافذ البرية والجوية للمدينة المنورة ثم إنهاء إجراءات جوازات سفرهم خدمات رئيسية من أبرزها 

ثم , بالتعاون مع مكتب إرشاد الحافالت, واصطحاب الحافالت إلى أماكن سكن الحجاج, وما يتصل باآللية المتبعة لذلك

ويلي ذلك , لطوارئ والسالمة لتفقد المساكن يقوم المكتب التنفيذي المختص بمتابعة الحجاج في مساكنهم مع قطاع ا

 .مرحلة اإلعداد للمغادرة إلى مكة في موسم ما قبل الحج وترتيبات عودة الحجاج إلى بلدانهم بعد أدائهم الفريضة
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 سم وا 0244سبتمبر  20هـ الموافق  4141ذو القعدة  24المدينة المنورة 

ضمن  نظمت المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة مساء أمس ندوة بعنوان أخالقيات التعامل مع ضيوف الرحمن 

البرامج التدريبية والتثقيفية التي تنظمها المؤسسة ممثلة بقطاع التدريب والتطوير لالرتقاء بمستوى األداء لدي العاملين 

  .في قطاع خدمة الحجيج

إدارة المؤسسة الدكتور يوسف أحمد حوالة الندوة التي أقيمت بالقاعة الثقافية التابعة إلدارة التربية  واستهل رئيس مجلس

بكلمة بين فيها أن الندوة تهدف إلى أداء شرف خدمة الحاج الكريم على أكمل وجه وتحقيقًا لتطلعات القيادة  والتعليم 

ضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام وزوار مسجد نبيه عليه الرشيدة التي تحث دائمًا على بذل أقصى الجهود لراحة 

 .أفضل الصالة والسالم

إمام مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي كلمة تطرق فيها إلى فضل حسن الخلق بشكل عام ومع  بعد ذلك ألقى

  .جلمبينا ما في ذلك من األجر والثواب الكبيرعند المولى عز و, ضيوف الرحمن على نحو خاص

من ( بعثات الحج)حضر الندوة مدير فرع وزارة الحج بالمدينة محمد البيجاوي وممثلون عن مكاتب شؤون الحجاج 

 .مختلف الدول وعدد من قيادات وموظفي المؤسسة األهلية لألدالء
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 السفنر المالنزي ييوه بجملة الخدمات التي توفرها حكومة المملكة لضنوف الرحم 

 

أشاد السفير الماليزي لدى المملكة داتو بروفيسور سيد عمر السقاف بالدور الذي تضطلع به حكومة المملكة بقيادة خادم 

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

عبر سلسلة من الخدمات والترتيبات والمشروعات الرامية إلى تمكينهم من ,ن الشريفين والعناية بضيوفهما خدمة الحرمي

 .أداء المناسك في أحسن األحوال

وأّكد في تصريح صحفي عقب استقباله أمس أول أفواج حجاج بيت اهلل الحرام الماليزيين بمقر إقامتهم بالمدينة 

ويتطّور عامًا بعد عام من خالل توفير البنى التحتية الالزمة والدور المناسبة والمؤسسات أن هذا العطاء يتجّدد ,المنورة

 .والهيئات المتخصصة والمتفانية في خدمة الحجاج

من جهته بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف حوالة أن المؤسسة تقدم 

استقبال الحجاج في المنافذ البرية والجوية للمدينة المنورة ثم إنهاء إجراءات جوازات سفرهم خدمات رئيسية من أبرزها 

ثم , بالتعاون مع مكتب إرشاد الحافالت, واصطحاب الحافالت إلى أماكن سكن الحجاج, وما يتصل باآللية المتبعة لذلك

ويلي ذلك , لطوارئ والسالمة لتفقد المساكن يقوم المكتب التنفيذي المختص بمتابعة الحجاج في مساكنهم مع قطاع ا

 .مرحلة اإلعداد للمغادرة إلى مكة في موسم ما قبل الحج وترتيبات عودة الحجاج إلى بلدانهم بعد أدائهم الفريضة
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 ندوة ع  أخالقنات التعامل مع ضنوف الرحم  مؤسسة األدالء بالمديية الميورة تيظم

 

ضمن  نظمت المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة مساء أمس ندوة بعنوان أخالقيات التعامل مع ضيوف الرحمن 

البرامج التدريبية والتثقيفية التي تنظمها المؤسسة ممثلة بقطاع التدريب والتطوير لالرتقاء بمستوى األداء لدي العاملين 

  .في قطاع خدمة الحجيج

إدارة المؤسسة الدكتور يوسف أحمد حوالة الندوة التي أقيمت بالقاعة الثقافية التابعة إلدارة التربية  واستهل رئيس مجلس

بكلمة بين فيها أن الندوة تهدف إلى أداء شرف خدمة الحاج الكريم على أكمل وجه وتحقيقًا لتطلعات القيادة  والتعليم 

ضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام وزوار مسجد نبيه عليه الرشيدة التي تحث دائمًا على بذل أقصى الجهود لراحة 

 .أفضل الصالة والسالم

إمام مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي كلمة تطرق فيها إلى فضل حسن الخلق بشكل عام ومع  بعد ذلك ألقى

  .جلمبينا ما في ذلك من األجر والثواب الكبيرعند المولى عز و, ضيوف الرحمن على نحو خاص

من ( بعثات الحج)حضر الندوة مدير فرع وزارة الحج بالمدينة محمد البيجاوي وممثلون عن مكاتب شؤون الحجاج 

 .مختلف الدول وعدد من قيادات وموظفي المؤسسة األهلية لألدالء
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 جوالت ميدانية مكثفة للوقوف على جاهزية إسكان الحجاج
حاج للمملكة لتأدية مناسك الحج 0333 وصول  

 

قام وكيل وزارة الحج لشؤون الحج حاتم بن حسن قاضي أمس بجولة تفقدية لمواقع إسكان الحجاج القادمين من خارج المملكة والذين يتم 

فين الملك عبداهلل بن خدمتهم عبر مؤسسات الطوافة الست بالتنسيق مع مكاتب شؤون الحج، وذلك تنفيًذا لتوجهات خادم الحرمين الشري

حفظهم اهلل، لتوفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة لضيوف بيت اهلل  -عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده األمين وسمو النائب الثاني 

 .الحرام، وبمتابعة من وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار

ة من أجل الوقوف على جاهزية العمائر والمواقع السكنية المخصصة إلسكان وأكد قاضي أن هذه الجوالت تأتي تباًعا خالل األيام المقبل

هـ وتقييمها، مشيًرا إلى أن هذه الجوالت تأتي تزامًنا مع وصول طالئع 4141ضيوف بيت اهلل الحرام القادمين لموسم حج هذا العام 

 .لمكة المكرمة والمدينة المنورة حاج قدموا 4333وأفواج حجاج بيت اهلل الحرام والذي بلغ عددهم حتى يوم أمس 

وأوضح وكيل وزارة الحج لشؤون الحج أن وزارة الحج وبمتابعة من وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار وعبر فرق المتابعة 

ة المكرمة فرقة ميدانية تواصل الجوالت التفقدية على العمائر والمواقع السكنية بمختلف أحياء مك 433والمراقبة والتي يبلغ عددها 

وخاصة بالمنطقة المركزية، والتي يتم استئجارها من مكاتب شؤون الحج، مبيًنا أن هذه الجوالت تفقدية قبل وصول الحجاج لتلك المواقع 

السكنية وتقييم وضعها وتوفر كافة المتطلبات الالزمة لراحة الحج، مشدًدا على أن الجوالت سوف تستمر حتى بعد وصول الحجاج وفي 

مختلفة، للتأكد من توفر كافة المتطلبات الالزمة والضرورية وتوفر الماء وأدوات النظافة وغيرها من الوسائل التي تمكن الحجاج  أوقات

 .من تأدية مناسكهم بيسر وسهولة مطالًبا الجميع أن يؤدي األمانة التي عليه

آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر أن المؤسسة وعبر  من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج دول جنوب

ألف ( 133)فريق اإلشراف والمتابعة بالمؤسسة تقوم بالوقوف على مختلف المواقع السكنية الخاصة بحجاج المؤسسة البالغ عددهم قرابة 

ئر والمواقع السكنية لمكاتب الخدمة الميدانية مكتب خدمة ميدانية، مشيًرا إلى أنه تم تسليم كافة الدور والعما( 441)حاج تتم خدمتهم عبر 

التابعة للمؤسسة، للوقوف على جاهزيتها بالتنسيق مع مكاتب شؤون الحج، مضيًفا أنه يتم زيارة تلك المواقع قبل وبعد وصول الحجاج 

 .والعمل على توفير كافة المتطلبات التي تمكن ضيوف بيت اهلل من تأدية مناسكهم بطمأنينة

وزارة الحج يرافقه مدير عام فرع وزارة الحج بمكة المكرمة الدكتور أمين فطاني، قد قام أمس بزيارة عدد من المواقع  وكان وكيل

السكنية الخاصة بإسكان حجاج جمهورية بنجالدش اإلسالمية بحي المسفلة، والتي تم توزيعها على عدد من مكاتب الخدمة الميدانية، 

الجمهورية البنجالدشية وبحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج دول جنوب بحضور مندوبي مكتب شؤون الحج ب

آسيا الدكتور رأفت بن إسماعيل بدر، حيُث وقف الجميع على تلك المواقع وتفقدها ومتابعة تجهيزها بالصورة الالزمة والمالئمة لتوفير 

جميع لمركز استقبال الحجاج، حيُث رحب الجميع بضيوف بيت اهلل الحرام أقصى درجات الراحة لحجاج بيت اهلل الحرام، ثم توجه ال

 .هـ4141الذين توافدوا لمكة المكرمة لتأدية شعائر الحج لهذا العام 
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 آالف حاج وصلوا إلى مطار المديية 8

 جهات تباشر تقديم الخدمات لضيوف الرحمن 10

 
 (المديية الميورة)ماجد الصقنري  

ساعة الماضية, وصول قوافل ضيوف الرحمن عبر المنفذ الجوي في مطار  10شهدت المدينة المنورة خالل الـ 
رحلة جوية  04حاج عبر  0022األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, حيث سجلت األرقام الرسمية وصول نحو 

حج في المدينة المنورة تسجيل وتوقع تقرير صادر من فرع وزارة ال. شركة طيران أجنبي 02شاركت فيها نحو 
 .ارتفاع في أعداد ضيوف الرحمن القادمين إلى المدينة المنورة في الموسم األول قبل الحج عن العام الماضي

كما توقع التقرير أن يتزايد عدد الواصلين من ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة منتصف الشهر الحالي, مما 
الجهات ذات العالقة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن أثناء زيارتهم  يتطلب تضافر جميع الجهود من قبل

 .للمسجد النبوي الشريف
جهات حكومية وأهلية منذ اليوم األول من شهر ذي القعدة في تطبيق خططها  42في المقابل باشرت نحو 

منطقة المدينة المنورة التشغيلية, وذلك بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان أمير 
رئيس لجنة الحج, وبمتابعة من وزير الحج الدكتور بندر الحجار, وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لضيوف 
الرحمن, حيث تضمنت بنود الخطط التشغيلية للجهات المختصة العناية بالموارد البشرية وتأهيلها حتى تتمكن من 

 .ن تنفيذ البرامج المتفق عليهاخدمة ضيوف الرحمن, باإلضافة إلى التحقق م
وتضمنت الخطة التشغيلية لمطار المدينة التنسيق المتواصل مع جميع الجهات المختصة ومنها فرع وزارة الحج 
في المدينة المنورة للتعرف على جدول الرحالت للقدوم والمغادرة عبر النظام والتنسيق بشأن تيسير إجراءات 

 .االستقبال والمغادرة
ت برامج اإلدارة العامة للمرور التنسيق مع الجهات المعنية, وذلك لوضع المسارات المناسبة, وتوجيه كما تضمن

الحافالت األجنبية القادمة برا لمحطة البر لضبط عمليات التفويج للمساكن وإعادة الحافالت للوقوف في المحطة 
 .منعا لوقوفها في داخل المدينة بشكل غير نظامي

 ....يتبع 
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ومن خالل أمن الطرق يتم . ة المنطقة التنسيق بشأن حاالت الحجاج الموقوفين والمتوفينويتم من خالل شرط
التنسيق بشأن تعطل حافالت نقل ضيوف الرحمن على الطرق وسرعة حل مشكالته ومتابعة شركات النقل 

عمل في مجال والحافالت المرخص لها من قبل وزارة النقل للتحقق من توافر االشتراطات والمتطلبات الالزمة لل
 .نقل الحجاج

وبالنسبة لمكافحة التسول يتم من خاللها متابعة حاالت ضيوف الرحمن الذين يتم القبض عليهم في حال التسول 
وذلك للعمل على بحث وضعهم مع شركات الحج والتحقق من وجود برامج فعلية ومنع تزايد تلك الحاالت, وذلك 

 .المنورة بالتنسيق مع فرع وزارة الحج في المدينة
أما الجوازات فإنها تقوم بمتابعة دخول ومغادرة ضيوف الرحمن عبر المنافذ وتذليل المعوقات وذلك بالتنسيق مع 

 .فرع وزارة الحج في المدينة المنورة
فيما تقوم هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمتابعة ورصد جميع المالحظات على الحجاج إلشعار 

 .عنهم لتوعيتهم والعمل على عدم تكرار تلك المالحظاتالجهات المسؤولة 
لالتصال الالسلكي في مراكز اإلرشاد حول « الواي ماكس»ويقوم فرع وزارة الحج في تكثيف استخدام تقنية 

المسجد النبوي الشريف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن, كذلك تنفيذ برامج للرقابة اآللية 
دخالت النظام اآللي وأساس صرف تأشيرات الحج للتحقق من دقة تنفيذ برامج الحجاج وكشف باالستفادة من م

البرامج الوهمية أو التالعبات, كما حرص الفرع على الحد من ظاهرة افتراش ضيوف الرحمن في ساحات 
في مراكز المسجد النبوي الشريف والمناطق المحيطة بها ومعالجة أسبابه, وذلك من خالل فاعلية التواجد 

 .االستقبال لضمان توجيه الحجاج للسكن المخصص لهم وفقا لبرامجهم
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وزير الحج يرعى اختتام موسم العمرة غدًا

. 

 

 نضيوف الرحمالسفير الماليزي ينوه بجملة الخدمات التي توفرها حكومة المملكة ل

 

.
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 يندوة قدمها الشنخ المغامس..  "أخالقنات التعامل مع ضنوف الرحم "
 

نظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء ندوة ثقافية بعنوان أخالقيات التعامل مع ضيوف الرحمن قدمها 
هـ بقاعة االدارة العامة 0/44/4141اء االحد فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء وذلك مس

للتربية والتعليم الثقافية وقد بدأت الندوة بكلمة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف بن أحمد 
حوالة رحب فيها بفضيلة الشيخ صالح المغامسي وبالحضور وأوضح أن هذه الندوة تاتي ضمن سلسلة برامج تدريبية 

يفية تنظمها المؤسسة ممثلة بقطاع التدريب والتطوير لالرتقاء بمستوى األداء لدي العاملين بالمؤسسة سعيًا ألداء وتثق
شرف خدمة الحاج الكريم على أكمل وجه وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة التي تحث دائمًا على بذل أقصى الجهود 

جد نبيه عليه أفضل الصالة والسالم ثم احيلت الكلمة لمقدم الندوة لراحة ضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام زوار مس
الدكتور محمد بن يوسف عفيفي الذي تناول لمحة عن موضوع الندوة وقدم نبذة موجزة عن مسيرة الشيخ المغامسي 

هنا بين هذا  العلمية والعملية بعدها ألقى فضيلة الشيخ صالح المغامسي محاضرة مؤثرة بدأها بكلمة أكد فيها أنه يقف
الجمع مذكرًا نفسه والحضور وليس معلمًا ثم تطرق لفضل حسن الخلق بشكل عام ومع ضيوف الرحمن بشكل خاص 
حيث بين االجر الكبير لصاحب حسن الخلق وأنه من مسببات القرب من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم القيامة 

ن بالكنز الذي يدخره المسلم لليوم الذي يقف فيه أمام اهلل سبحانه واصفًا حسن التعامل واللين والحلم مع ضيوف الرحم
وتعالى مبينًا أن االنسان حين يكون بعيدًا عن وطنه يعتريه شئ من ذل الغربة ونحن نتعامل مع ضيوف الرحمن وهم 

عاملهم بمثل ما نحب أن قطعوا آالف االميال فعلينا أن نستشعر أنهم في غربة ونتذكر غربتنا يوم ال ينفع مال وال بنون ون
  .نعامل

وأورد الشيخ المغامسي العديد من القصص والموضوعات التي تبين فضائل حسن الخلق وانعكاسه على المرء في الدنيا 
  .واآلخرة

بعدها قام الدكتور محمد عفيفي بتقديم ترجمة باللغة االنجليزية ألهم محاور الندوة للحضور من مكاتب شئون الحجاج 

 .واختتمت الندوة بطرح االسئلة واالستفسارات( ت الحج بعثا)
حضر الندوة مدير فرع وزارة الحج بالمدينة محمد البيجاوي ورئيس هيئة األدالء الشيخ أسعد شيرة وممثلين لمكاتب 

من مختلف الدول وعدد من قيادات وموظفي المؤسسة األهلية لألدالء( بعثات الحج)شئون الحجاج 
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امل مع ضيوف الرحمن ندوة قدمها الشيخ المغامسيأخالقيات التع  

 نظمها أدالء المدينة

 

ة نظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء ندوة ثقافية بعنوان أخالقيات التعامل مع ضيوف الرحمن قدمها فضيل

بقاعة االدارة العامة للتربية   هـ2/44/4141وذلك مساء االحد  الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء 

والتعليم الثقافية وقد بدأت الندوة بكلمة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رحب فيها 

الحضور وأوضح أن هذه الندوة تاتي ضمن سلسلة برامج تدريبية وتثقيفية تنظمها المؤسسة بفضيلة الشيخ صالح المغامسي وب

ممثلة بقطاع التدريب والتطوير لالرتقاء بمستوى األداء لدي العاملين بالمؤسسة سعيًا ألداء شرف خدمة الحاج الكريم على 

ل أقصى الجهود لراحة ضيوف الرحمن حجاج بيت اهلل أكمل وجه وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة التي تحث دائمًا على بذ

الحرام زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة والسالم ثم احيلت الكلمة لمقدم الندوة الدكتور محمد بن يوسف عفيفي الذي تناول 

لشيخ صالح لمحة عن موضوع الندوة وقدم نبذة موجزة عن مسيرة الشيخ المغامسي العلمية والعملية بعدها ألقى فضيلة ا

المغامسي محاضرة مؤثرة بدأها بكلمة أكد فيها أنه يقف هنا بين هذا الجمع مذكرًا نفسه والحضور وليس معلمًا ثم تطرق لفضل 

حسن الخلق بشكل عام ومع ضيوف الرحمن بشكل خاص حيث بين االجر الكبير لصاحب حسن الخلق وأنه من مسببات القرب 

م يوم القيامة واصفًا حسن التعامل واللين والحلم مع ضيوف الرحمن بالكنز الذي يدخره من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل

المسلم لليوم الذي يقف فيه أمام اهلل سبحانه وتعالى مبينًا أن االنسان حين يكون بعيدًا عن وطنه يعتريه شئ من ذل الغربة ونحن 

ستشعر أنهم في غربة ونتذكر غربتنا يوم ال ينفع مال وال بنون نتعامل مع ضيوف الرحمن وهم قطعوا آالف االميال فعلينا أن ن

 . ونعاملهم بمثل ما نحب أن نعامل

وأورد الشيخ المغامسي العديد من القصص والموضوعات التي تبين فضائل حسن الخلق وانعكاسه على المرء في الدنيا 

 . واآلخرة

بعثات )جليزية ألهم محاور الندوة للحضور من مكاتب شئون الحجاج بعدها قام الدكتور محمد عفيفي بتقديم ترجمة باللغة االن

 .واختتمت الندوة بطرح االسئلة واالستفسارات( الحج 

حضر الندوة مدير فرع وزارة الحج بالمدينة محمد البيجاوي ورئيس هيئة األدالء الشيخ أسعد شيرة وممثلين لمكاتب شئون 

  د من قيادات وموظفي المؤسسة األهلية لألدالءمن مختلف الدول وعد( بعثات الحج)الحجاج 
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