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 سم وا 4194أكتوبر  41افق هـ المو 9141ذو الحجة  91المدينة المنورة 
نوه مسؤوالن كندي وهولندي بالدور البارز الذي تضطلع به حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل 

وركزا على الجهود الموفقة التي تبذلها كافة , بن عبدالعزيز آل سعود في خدمة اإلسالم ورعاية شؤون المسلمين 
  .دمة ضيوف الرحمن من أجل تحقيق أعلى معدالت النجاح لموسم الحج في كل عامالقطاعات المعنية بخ

جاء ذلك خالل لقائهما رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة بمقر 
لجمعية العالمية لنشر اإلسالم في األمم المؤسسة اليوم رئيس وفد الجمعية الدعوية الكندية رئيس الجمعية وسفير السالم با

المتحدة شازاد محمد بحضور نائب الرئيس السابق لحزب الحرية البرلماني الهولندي عضو الحكومة الهولندية أرنولد 
  .فاندورم

ومن  كما أشاد رئيس الجمعية الدعوية الكندية بسلسلة المبادرات التي يطلقها خادم الحرمين الشريفين في كل االتجاهات
واصفا هذه المبادرة بـأنها مؤثرة ورائعة كونها عرفت العالم ,بينها مبادرته رعاه اهلل للحوار بين أتباع الديانات والثقافات 

أجمع بمبادئ سماحة الدين اإلسالمي الحنيف وحققت مفاهيم التعايش السلمي ودعت إلى نبذ التطرف والعنف والغلو 
 .وافرا من الوهج اإلعالمي العالمي بجميع أشكاله مما أوجد لها قسًطا

وأضاف أن المملكة بشخصية قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود حفظه اهلل أوجدت لها 
مؤكدًا األثر البالغ لتلك المبادرة التي غيرت من النظرة , مكانا مرموقًا في التأثير العالمي وفي األثر المشهود حاليا 

 .لتشاؤمية والسوداوية عن العالم اإلسالميا

 ...يتبع 
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من جانبه بارك نائب الرئيس السابق لحزب الحرية البرلماني الهولندي عضو الحكومة الهولندية أرنولد فاندورم 
التنظيمات الجبارة التي تعدها حكومة خادم الحرمين الشريفين لراحة الحجاج الكرام معبرًا عن سعادته بأداء هذه 

 .عدها فرصة كبيرة للتعرف أكثر على اإلسالم والمسلمينو, الفريضة 
متابعًا إن المدينة قريبة إلى قلبي حيث أجد فيها , وتحدث عن الروحانية التي يشعر بها المسلمون في الحرمين الشريفين 

هلل عليه وسلم صلى ا" محمد رسول اهلل " الراحة النفسية والطمأنينة وأبتعد عن ضغوط الحياة وأبقى بجوار سيد البشر 
حيث أحرص في كل يوم أبقى فيه بالمدينة المنورة إلى التوجه إلى مثواه الكريم واالعتذار منه بعد أن كنت النائب السابق 

  .ألكثر األحزاب عداء لإلسالم وهو الحزب الذي دعم وساهم في صنع فيلم اإلساءة لإلسالم
 ".لكي أكفر عن أخطائيأخذت عهدًا على نفسي في أن أعمل ليل نهار :" وقال 

وزاد لقد شاهدت من خالل هذه الفريضة العظيمة 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 إنه مسلم وكيف حمله لمسافة 

  .لجمراتطويلة ليتمكن ذلك المسن من رمي ا
وتابع لقد سجلت في رحلة الحج الكثير من المواقف التي قمت بتسجيلها لنشرها بعد ذلك في كتاب مستقل عن رحلة العمر 

  .مقدمًا شكره لكل من سعى الستضافته ألداء فريضة الحج لهذا العام
الجمعية الدعوية الكندية ماني حضر اللقاء مستشار أدالء المدينة المنورة أمين المجلس خير الدين بصراوي وسكرتير 

برمان و مستشار الجمعية جميل عبدالرؤوف ومساعد نائب الرئيس السابق لحزب الحرية البرلماني الهولندي كمال بن 
  .موغنت
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 سم وا 4194اكتوبر  42هـ الموافق  9141ذو الحجة  41المدينة المنورة 

تدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة مساء أمس ورشة عمل عن آليات توديع ضيوف نظم قطاع ال

  .دولة يمثلون مكاتب شؤون الحجاج( 91)الرحمن المغادرين إلى أوطانهم في موسم ما بعد الحج بحضور وفود من 

كلمة الجهود التي تبذلها المؤسسة لتحقيق  واستعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة في

فيما قدم مسؤولو مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي شرحًا , الراحة لضيوف الرحمن لدى استقبالهم ومغادرتهم 

  .إلى جانب عرض لممثلي الخدمات األرضية بالمطار حول إجراءات سفر الحجاج,عن تعليمات النقل الجوي للحجاج 

مفهوم التوديع اآللي وعرضًا مرئيًا آلليات التوديع اآللي وكيفية متابعة  ول مسؤولو المؤسسة األهلية لألدالءعقب ذلك تنا

مكاتب شؤون الحجاج لتوديع حجاجهم من خالل موقع المؤسسة اإللكتروني عبر أرقام سرية لكل مكتب يستطيع من 

اعيد الرحالت مما يسهم في إنسيابية العمل ويقضي على خالله متابعة سير عملية التوديع خطوة بخطوة والتأكد من مو

 .تكدس الحجاج بصاالت المطار

 

 

 



 
 

 
5 

 

 :مروج الفيلم المسيء.. استقبلته مؤسسة األدالء بعد زيارته المسجد النبوي 

 عن أخطائي« أكِفر»أخذت عهدا على نفسي أن أعمل ليل نهار لـ

 

 (المدينة المنورة)أيمن الصيدالني  

قال أرنولد فاندورم نائب الرئيس السابق لحزب الحرية البرلماني الهولندي مروج الفيلم المسيء للرسول صلى اهلل عليه 

وسلم, خالل زيارته رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة, بمقر المؤسسة, ووفد 

إن المدينة »ة شازاد محمد, وسفير السالم بالجمعية في األمم المتحدة, الجمعية الدعوية الكندية لنشر اإلسالم برئاس

المنورة هي األقرب إلى قلبي حيث أجد فيها الراحة النفسية والطمأنينة وفيها ابتعد عن ضغوط الحياة, وأبقى بجوار سيد 

قبر رسول اهلل والسالم عليه,  البشر محمد رسول اهلل, حريصا في كل يوم أبقى فيه في المدينة المنورة على التوجه إلى

واالعتذار منه بعد أن كنت النائب السابق ألكثر األحزاب عداء لإلسالم وهو الحزب, الذي دعم وساهم في صنع فيلم 

, منوها بالتنظيمات «أخذت عهدا على نفسي أن أعمل ليل نهار لكي أكفر عن أخطائي»اإلساءة لإلسالم, وأضاف 

خادم الحرمين الشريفين لراحة الحجاج الكرام معبرا عن سعادته بأداء فريضة الحج وزيارته  الجبارة التي تبذلها حكومة

قبر الرسول, مشيرا إلى أنها كانت فرصة كبيرة للتعرف أكثر على اإلسالم والمسلمين, ومشاهدة الكثير من المواقف, 

 التي تعكس التآخي بين المسلمين, 

 ...يتبع 
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مل على ظهره رجاًل مسنا ال يعرفه على اإلطالق ولكن فقط أنه مسلم, ليتمكن الفتا إلى موقف أحد رجال األمن وهو يح

ذلك في كتاب  ذلك المسن من رمي الجمرات, مبينا أنه قام بتسجيل الكثير من المواقف في رحلة الحج؛ لنشرها بعد

 «مستقل عن رحلة العمر

مملكة لخدمة اإلسالم والمسلمين والتطورات التي وأشاد رئيس الجمعية الدعوية الكندية الداعية شازاد محمد بجهود ال

بالعالم  -حفظه اهلل  -يشهدها الحج عاما بعد عام, منوها بريادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 

ادم اإلسالمي وتقديم الصورة الحقيقية للدين اإلسالمي واصفًا فكرة إطالق حوار األديان والحضارات التي تبناها خ

الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز بالمؤثرة والرائعة, كونها عرفت العالم أجمع بمبادئ سماحة الدين 

اإلسالمي الحنيف, وحققت مفاهيم التعايش السلمي, ودعت إلى نبذ التطرف والعنف والغلو بجميع أشكاله, مما أوجد لها 

وأضاف أن المملكة بشخصية قائدها خادم الحرمين الشريفين أوجدت لها قسطا وافرا من التسليط اإلعالمي العالمي, 

مكانا مرموقا في التأثير العالمي وفي األثر المشهود حاليا, مبينا أثر التالقي بين الحضارات واألديان من خالل مفهوم 

مملكة وللدين اإلسالمي هناك الذي غير من النظرة التشاؤمية والسوداوية عن العالم اإلسالمي فأوجد لل( حوار األديان)

 .مكانة, فازداد اتباع الدين اإلسالمي
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ألف حاج لمراكز االستقبال بالمدينة 321وصول   

المدينة المنورة)ماجد الصقيري   ) 

حاجا خالل موسم ما بعد الحج,  941414مراكز استقبال الحجاج في المدينة المنورة, حتى يوم أمس وصول  سجلت

والذين وصلوا عبر منفذ مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي, ومركز استقبال الهجرة ومركز استقبال البر, ومن 

 .ألف حاج 011موسم الثاني أكثر من المتوقع أن يتجاوز عدد الحجاج القادمين إلى المدينة خالل ال

ويظهر التقرير اإلحصائي الصادر عن فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة بأن الحجاج األكثر قدوما حتى يوم أمس 

حاج, ثم  4011انحصر في كل من بنجالديش وإيران والسودان ومصر, إذ بلغ عدد الحجاج القادمين من بنجالديش 

 .حاجا 4949حاجا, ثم مصر بـ  4209لسودان بـ حاجا, ثم ا 4191إيران بـ 

مفقودات للحجاج  8حالة إرشاد واستالم  990حالة استعالم, و 914فيما استقبلت مراكز اإلرشاد التابعة لفرع الوزارة 

عملية تفويج  44عملية تفويج مطابق, و 924وذلك ليوم أمس, فيما وقفت لجان المتابعة والمراقبة بفرع الوزارة على 

حالة تفويج, كما بلغ إجمالي عمليات المغادرة, التي تمت متابعتها من  991ر مطابق ليصبح إجمالي عمليات التفويج غي

 .حالة 49قبل لجان المتابعة والمراقبة 

وبين مدير فرع الوزارة بالمنطقة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي, بأن الفرع ال زال يمارس مسؤولياته, ومهامه خالل 

موسم ما بعد الحج, من خالل المكاتب اإلرشادية المنتشرة في المنطقة المركزية ومحيطها, إضافة إلى لجان المتابعة 

لى أن كافة اإلدارات واألقسام واللجان التابعة لفرع الوزارة إلى جانب والمراقبة الميدانية ومراكز االستقبال, الفتا إ

الجهات الخدمية, التي تشرف عليها وزارة الحج تعمل بمهنية عالية وجدية؛ لتسجيل نتائج إيجابية جيدة توازي أو تفوق 

 .النجاحات, التي سجلت خالل موسم ما بعد الحج في المنطقة
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 :«عكاظ»زين العابدين لـ .. ى طريق المشاة في منى تظليل شارع من جبل الرحمة إل

 مليونا 071مشروع لربط جسر الجمرات بالمسجد الحرام بـ 

 

 «مكة المكرمة»خالد سليم الحميدي  

كشف الدكتور حبيب زين العابدين وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والمشرف على المشاريع المركزية في المشاعر 

الرفع للمقام السامي الكريم بمشروع ربط الساحات الغربية من منشأة جسر الجمرات بالساحات « عكاظ»المقدسة لـ 

مليون  291كيلو مترات, مبينا أن تكلفته تصل إلى  4سور بطول الشمالية بالمسجد الحرام, والذي يتكون من أنفاق وج

 .ريال, مشيرا إلى أنه في حال اعتماده سيتم االنتهاء منه قبل موسم حج العام المقبل

وبين أن المشروع يهدف إلى تخفيف الزحام على األنفاق المؤدية إلى المسجد الحرام كنفق محبس الجن, ويسعى إلى 

دون وسائل نقل, ولتخفيف ازدحام المركبات عند منطقة المسجد الحرام, وبالتالي يخفف من كثرة تسهيل تنقل الحجاج 

 .اإلقبال على الساحات الجنوبية من المسجد الحرام

وأوضح أن هناك مشروعا آخر تم االنتهاء من دراسته إلنشاء وتظليل شارع المشاة من جبل الرحمة إلى طريق المشاة 

التسهيل على حجاج بيت اهلل الحرام للوصول إلى جبل الرحمة بمزيد من الراحة والسهولة, في مشعر منى, لزيادة 

 .باإلضافة إلى مشروع إيصال أنفاق السيارات من شارع الجوهرة وسوق العرب في مشعر منى إلى مشعر عرفات

ك اجتماع في مطلع الشهر وأشار إلى تقديم عدد من تصاميم المخيمات في مشعر عرفة من قبل استشاري المشروع, وهنا

 .القادم لوضع اللمسات األخيرة على هذا المشروع
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 ساعة تفصل المطوفين عن تأييد الحكم 48

جنوب »تسابق الزمن الستئناف حكم إلغاء قرارها بحل مؤسسة « الحج»

 «آسيا

 

 (جدة)عدنان الشبراوي  

تنتهي يوم األحد المقبل مهلة وزارة الحج لتقديم اعتراضها على حكم المحكمة اإلدارية في مكة المكرمة بإلغاء قرار 

 .وزيرها بحل مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا, وجميع ما ترتب عليه من آثار

م مذكرة االعتراض على الحكم قبل وأكد مصدر قانوني في وزارة الحج أن الوزارة بصدد استكمال ما يلزم نحو تقدي

 .انقضاء الموعد

أنهم بانتظار تقديم وزارة الحج اعتراضها خالل ( محامي المساهمين)وقال المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي 

التي تنتهي المدة النظامية المحددة بثالثين يوما من التاريخ المحدد الستالم نسخة الحكم من قبل الدائرة ناظرة القضية, و

هـ استنادا لنص الفقرة األولى من المادة 44/94/9141هـ, إال أنها تمدد لنهاية دوام يوم األحد 41/94/9141يوم الجمعة 

إذا وافق اليوم األخير من مدة االعتراض عطلة »الثامنة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية والتالي نصها 

 .«أول يوم عمل بعدهارسمية فيمتد الميعاد إلى 

وأشار إلى أنه في حالة لم تتقدم الوزارة باعتراضها خالل المدة النظامية يسقط حقها في االعتراض ويصبح الحكم نهائيا 

 .واجب النفاذ في مواجهتها

هـ, حينما أصدر وزير الحج قرارا يقضي بحل مجلس إدارة  9144وكانت القضية قد بدأت عقب االنتهاء من موسم حج 

مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا, ما حدا بعدد من المطوفين والمطوفات, تقديم دعوى طعن على قرار الوزير مطالبين 

لمطوفي حجاج جنوب آسيا, باعتبارهم أصحاب  بإلغائه, وجاء في الئحة الدعوى أن عددا من مساهمي المؤسسة األهلية

ئوا بصدور قرار الوزير بحل مجلس إدارة المؤسسة مصلحة مباشرة في استقرار أوضاعها تنظيما وممارسة, فوج

 .المنتخب وتشكيل مجلس إدارة جديد

وعلى خلفية الظروف والمالبسات فإنه لم يكن ثمة سبب حقيقي للقرار, ال سيما أن »وأضاف المدعون في الالئحة 

ة الدعوى بطلبهم إلغاء قرار , وانتهى المدعون في الئح«المجلس الذي صدر القرار بحله هو نتاج انتخابات المساهمين

 .وزير الحج, فصدر حكم أولي لصالحهم
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 :«عكاظ»وزير األوقاف المصري لـ .. وصفه بالمثالي والمتميز

 ثمرة حقيقية للدقة في التخطيط والتنفيذ.. نجاح الحج

 «القاهرة»أحمد السيد  

ثمن الدكتور محمد مختار جمعة وزير األوقاف المصري رئيس بعثة الحج هذا العام, الجهود الجبارة التي يقوم بها خادم 

في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن الذين يفدون  -حفظه اهلل -زيز الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالع

 .من جميع أنحاء العالم

عقب عودته إلى القاهرة قادما من المملكة بعد رئاسته لبعثة الحج الرسمية « عكاظ»وقال وزير األوقاف المصري لـ

صف التي وفرتها حكومة خادم الحرمين أشعر بسعادة غامرة ال يمكن وصفها تجاه الخدمات التي ال تو: المصرية

الشريفين لضمان أكبر قدر من الراحة لضيوف الرحمن من خالل تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية التي أدت إلى 

بلوغ هذا المستوى الرفيع, للعمل على تذليل كافة الصعاب مهما كلفهم ذلك من جهد وتعب لراحة ضيوف الرحمن حتى 

 .اسك الحج في سهولة ويسريتمكنوا من أداء من

وأشاد وزير األوقاف المصري بالنجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة في تنظيم موسم الحج وبالمشاريع الضخمة 

 .والتوسعات الكبيرة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين في المشاعر المقدسة والبيت الحرام

يم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن, وهم يبذلون في ذلك الغالي لقد نجحت المملكة في تقد: وأضاف وزير األوقاف

 .والنفيس, إلزالة الصعوبات التي تواجه الحجيج خاصة في المشاعر المقدسة نظرا لكثافة أعداد الحجاج

وأوضح وزير األوقاف أن ما شاهده الجميع وكل ضيوف الرحمن هذا العام من تطور كبير وسعي بكل إخالص وتفان 

دم الحرمين الشريفين وقيادات وسلطات المملكة للعمل على راحة ضيوف الرحمن, يؤكد للجميع أن خادم من جانب خا

الحرمين وحكومة المملكة يبذلون الغالي والنفيس في سبيل تحقيق أقصى درجات سبل الراحة والطمأنينة لضيوف 

 .الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة

وهذا بالطبع : ووصف وزير األوقاف حج هذا العام بالمثالي والمتميز وأنه ثمرة حقيقية للدقة في التخطيط والتنفيذ, مضيفا

امتداد للنجاحات السابقة وتجسيد يؤكد عمق التجربة السعودية في تنظيم مواسم الحج والعمرة بفضل المولى عز وجل ثم 

التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين والتي وفرتها حكومة المملكة لخدمة  بفضل التجهيزات الكبيرة والجهود الضخمة

 .حجاج بيت اهلل الحرام ورعايتهم

وأشار وزير األوقاف إلى أن االنتشار األمني المكثف في كافة المواقع والمشاعر ساهم في انسيابية نقل الحجاج بين 

يضاف إلى النجاحات السابقة التي حققتها المملكة والتي أصبحت هذا النجاح : المشاعر المقدسة في سهولة ويسر, مؤكدا

بحق صانعة للنجاح يضاف إلى نجاحتها السابقة في تنظيم موسم الحج كل عام وإلى الجهود العظيمة التي يقوم بها خادم 

 .الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن
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 مدينةالقلب النابض لخدمات الحجاج بال.. مراكز إرشاد التائهين
 آالف حاج ٧أرشد أكثر من 

 

 المدينة المنورة -حسين بختاور

 52/01/5102الجمعة 

 
أوضح مدير عام فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة، محمد عبدالرحمن البيجاوي، بأن مراكز اإلرشاد المنتشرة في 

مناطق الحجاج تلعب دورا هاما وكبيرا في تنفيذ الخطة التشغيلية للفرع، وتقدم خدمات الفرع للحجاج والمعتمرين وفقا 

وأضاف البيجاوي في تصريحه بأن العاملين في تلك المراكز يتم اختيارهم بعناية .. لواجباتها وأهدافها التي أنشئت من أجله

فائقة سواء كانوا من الموظفين الدائمين أو المؤقتين، بحيث البد أن يكون بمقدوره التحدث بعدة لغات وأن يكون من ذوي 

 .ت الحجاجالخبرة في التعامل مع الجمهور ويجيد التعامل مع المالحظات والشكاوي واحتياجا

وتبرز اهمية مراكز إرشاد التائهين التابعة لفرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة في كونها القلب النابض ألعمال الحج 

ساعة، وعلى امتداد موسم الحج، من خالل استقبال شكاوى ومالحظات واقتراحات الحجاج والمعتمرين،  52على مدار الـ 

جين منهم، ومن هنا اهتم فرع وزارة الحج بالمنطقة على تكثيف تلك المراكز ومضاعفة وتقديم خدمات اإلرشاد للمحتا

أعداد العاملين فيها وتزويدها بالوسائل الفنية والتقنية، التي تدفع بالعاملين فيها إلى تقديم خدمات نموذجية للحجاج 

وتنتشر .. السكن والبرنامج الخاص بكل حاجواستخدام أجهزة اإليباد لالستدالل على مواقع .. والمعتمرين على حد سواء

مراكز اإلرشاد في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف وفي المناطق المتاخمة لها فيما روعي عند 

استحداث تلك المراكز مدى الكثافة البشرية للحجاج في تلك المناطق وبروز المراكز وسهولة الوصول إليها، ومنذ انطالق 

حاجا تائها ممن اشكل  6767الحج لهذا العام قدمت مراكز اإلرشاد جملة من الخدمات للحجاج تمثلت في إرشاد موسم 

خدمة استعالم إلكتروني،  2102عليهم الوصول إلى مقار الفنادق والمجمعات التي يقيمون فيها، فيما نفذت تلك المراكز 

ن توعوية وإرشادية للحجاج بلغات مختلفة، كما تم استالم خريطة ومطبوعة للحجاج تتضمن مضامي 682فيما تم توزيع 

عينة مفقودة، فيما تمكنت تلك المراكز  62مفقودات الحجاج وحفظها وأرشفتها لحين التوصل إلى أصحابها والتي بلغت 

 .عينة مفقودة ألصحابها 22من تسليم 

لحجاج والتعامل معها على ضوء ما تتبلغ به من والى جانب ما تقدم فان تلك المراكز تتولى استقبال شكاوى ومالحظات ا

تعليمات واجراءات مثل شكاوى الحجاج على مستوى خدمات اإلسكان أو النقل وغير ذلك من المالحظات األخرى التي 

 .يتم تمريرها سريعا إلى صاحب الصالحية التخاذ اإلجراء المناسب لمعالجتها
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 أدالء المدينة تبحث توديع الحجاج آليًا في ورشة عمل
 

 

 :مروان قصاص -المدينة المنورة 

مستجدات العمل واإلجراءات الخاصة بتوديع )نظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء ورشة عمل تحت عنوان 

بحضور رئيس مجلس اإلدارة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة ونائبه األستاذ محمد ( الحجاج من المدينة المنورة للموسم الثاني

 .المجلس علي بن إسماعيل مصلوخ وعدد من أعضاء

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة محمد بصراوي إن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن برنامج إعداد رؤساء ونواب مراكز ومكاتب 

الخدمة الميدانية والمساندة، حيث تم خالل الورشة شرح إجراءات التوديع عبر النظام اآللي الذي وجه وزير الحج الدكتور بندر 

ألول مرة بالحج بعد نجاح تطبيق النظام بالعمرة ويهدف النظام لضبط عملية التوديع وعدم التكدس حجار بتطبيقه هذا العام 

وبما يضمن سير الرحالت وفق الجدول والمواعيد المحددة لكل رحلة وأكد بصراوي أن المؤسسة شرعت في تطبيق التوديع 

ألف حاج من المدينة المنورة عبر  711تم توديع قرابة حيث يتوقع أن ي( مابعد الحج)اآللي بشكل كامل خالل الموسم الثاني 

 .مراكزها الثالثة المطار ومحطة الهجرة ومحطة البر
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ةالكندية وعضو الحكومة الكنديأدالء المدينة تستقبل رئيس الجمعية الدعوية 

 فجازي الشري -المدينة المنورة 
  ..تصوير محمد قاسم

 
استقبل الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بمقر 

المؤسسة وفد الجمعية الدعوية الكندية برئاسة شازاد محمد رئيس الجمعية وسفير السالم 
ة العالمية لنشر االسالم في األمم المتحدة بحضور السيد أرنولد فاندورم نائب الرئيس بالجمعي

السابق لحزب الحرية البرلماني الهولندي عضو الحكومة الهولندية وقد أشاد رئيس الجمعية 
الدعوية الكندية الداعية شازاد محمد بجهود المملكة بخدمة االسالم والمسلمين والتطورات 

الحج عاما بعد عام منوهًا بريادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن  التي يشهدها
بالعالم االسالمي وتقديم الصورة الحقيقية للدين االسالمي  –حفظه اهلل  -عبدالعزيز 

مستشهدًا واصفًا فكرة إطالق حوار األديان والحضارات التي تبّناها خادم الحرمين الشريفين 
العزيز بالمؤثرة والرائعة، كونها عّرفت العالم أجمع بمبادئ سماحة الدين الملك عبداهلل بن عبد

اإلسالمي الحنيف، وحققت مفاهيم التعايش السلمي، ودعت إلى نبذ التطرف والعنف والغلو 
وأضاف إن المملكة .بجميع أشكاله، مما أوجد لها قسًطا وافًرا من التسليط اإلعالمي العالمي 

حرمين الشريفين أوجدت لها مكانا مرموقا في التأثير العالمي وفي بشخصية قائدها خادم ال
( حوار األديان)األثر المشهود حاليا، مبينا أثر التالقي بين الحضارات واألديان من خالل مفهوم 

الذي غّير من النظرة التشاؤمية والسوداوية عن العالم اإلسالمي فأوجد للمملكة وللدين 
.داد أتباع الدين اإلسالمياإلسالمي هناك مكانة، فاز
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 رئيس أدالء المدينة يستقبل رئيس الجمعية الدعوية الكندية وعضو الحكومة الهولندية

 

نوه مسؤوالن كندي وهولندي بالدور البارز الذي تضطلع به حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل 
وركزا على الجهود الموفقة التي تبذلها كافة , بن عبدالعزيز آل سعود في خدمة اإلسالم ورعاية شؤون المسلمين 

  .دمة ضيوف الرحمن من أجل تحقيق أعلى معدالت النجاح لموسم الحج في كل عامالقطاعات المعنية بخ
جاء ذلك خالل لقائهما رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة بمقر 

لجمعية العالمية لنشر اإلسالم في األمم المؤسسة اليوم رئيس وفد الجمعية الدعوية الكندية رئيس الجمعية وسفير السالم با
المتحدة شازاد محمد بحضور نائب الرئيس السابق لحزب الحرية البرلماني الهولندي عضو الحكومة الهولندية أرنولد 

كما أشاد رئيس الجمعية الدعوية الكندية بسلسلة المبادرات التي يطلقها خادم الحرمين الشريفين في كل  .فاندورم
واصفا هذه المبادرة بـأنها مؤثرة ورائعة ,ومن بينها مبادرته رعاه اهلل للحوار بين أتباع الديانات والثقافات  االتجاهات

كونها عرفت العالم أجمع بمبادئ سماحة الدين اإلسالمي الحنيف وحققت مفاهيم التعايش السلمي ودعت إلى نبذ التطرف 
 .وافرا من الوهج اإلعالمي العالمي والعنف والغلو بجميع أشكاله مما أوجد لها قسًطا

وأضاف أن المملكة بشخصية قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود حفظه اهلل أوجدت لها 
مؤكدًا األثر البالغ لتلك المبادرة التي غيرت من النظرة , مكانا مرموقًا في التأثير العالمي وفي األثر المشهود حاليا 

من جانبه بارك نائب الرئيس السابق لحزب الحرية البرلماني الهولندي عضو .لتشاؤمية والسوداوية عن العالم اإلسالميا
الحكومة الهولندية أرنولد فاندورم التنظيمات الجبارة التي تعدها حكومة خادم الحرمين الشريفين لراحة الحجاج الكرام 

 .عدها فرصة كبيرة للتعرف أكثر على اإلسالم والمسلمينو, معبرًا عن سعادته بأداء هذه الفريضة 
متابعًا إن المدينة قريبة إلى قلبي حيث أجد فيها , وتحدث عن الروحانية التي يشعر بها المسلمون في الحرمين الشريفين 

هلل عليه وسلم صلى ا" محمد رسول اهلل " الراحة النفسية والطمأنينة وأبتعد عن ضغوط الحياة وأبقى بجوار سيد البشر 
حيث أحرص في كل يوم أبقى فيه بالمدينة المنورة إلى التوجه إلى مثواه الكريم واالعتذار منه بعد أن كنت النائب السابق 

  .ألكثر األحزاب عداء لإلسالم وهو الحزب الذي دعم وساهم في صنع فيلم اإلساءة لإلسالم
 ".لكي أكفر عن أخطائيأخذت عهدًا على نفسي في أن أعمل ليل نهار :" وقال 

وزاد لقد شاهدت من خالل هذه الفريضة العظيمة 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 إنه مسلم وكيف حمله لمسافة 

  .لجمراتطويلة ليتمكن ذلك المسن من رمي ا
وتابع لقد سجلت في رحلة الحج الكثير من المواقف التي قمت بتسجيلها لنشرها بعد ذلك في كتاب مستقل عن رحلة العمر 

  .مقدمًا شكره لكل من سعى الستضافته ألداء فريضة الحج لهذا العام
الجمعية الدعوية الكندية ماني حضر اللقاء مستشار أدالء المدينة المنورة أمين المجلس خير الدين بصراوي وسكرتير 

برمان و مستشار الجمعية جميل عبدالرؤوف ومساعد نائب الرئيس السابق لحزب الحرية البرلماني الهولندي كمال بن 
  .موغنت
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 المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة تشرح لمسؤولي مكاتب الحجاج آليات توديع ضيوف الرحمن 

 

 
 

تدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة مساء أمس ورشة عمل عن آليات توديع ضيوف نظم قطاع ال

  .دولة يمثلون مكاتب شؤون الحجاج( 91)الرحمن المغادرين إلى أوطانهم في موسم ما بعد الحج بحضور وفود من 

كلمة الجهود التي تبذلها المؤسسة لتحقيق  واستعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة في

فيما قدم مسؤولو مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي شرحًا , الراحة لضيوف الرحمن لدى استقبالهم ومغادرتهم 

  .إلى جانب عرض لممثلي الخدمات األرضية بالمطار حول إجراءات سفر الحجاج,عن تعليمات النقل الجوي للحجاج 

مفهوم التوديع اآللي وعرضًا مرئيًا آلليات التوديع اآللي وكيفية متابعة  ول مسؤولو المؤسسة األهلية لألدالءعقب ذلك تنا

مكاتب شؤون الحجاج لتوديع حجاجهم من خالل موقع المؤسسة اإللكتروني عبر أرقام سرية لكل مكتب يستطيع من 

اعيد الرحالت مما يسهم في إنسيابية العمل ويقضي على خالله متابعة سير عملية التوديع خطوة بخطوة والتأكد من مو

 .تكدس الحجاج بصاالت المطار
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 ةأدالء المدينة تستقبل رئيس الجمعية الدعوية الكندية وعضو الحكومة الهولندي
 

 
 

االدالء –ادارة االعالم  -محمد بصراوي   

جلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بمقر المؤسسة وفد الجمعية الدعوية الكندية استقبل الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رئيس م

أرنولد / برئاسة شازاد محمد رئيس الجمعية وسفير السالم بالجمعية العالمية لنشر االسالم في األمم المتحدة بحضور السيد 

ة الهولندية وقد أشاد رئيس الجمعية الدعوية فاندورم نائب الرئيس السابق لحزب الحرية البرلماني الهولندي عضو الحكوم

الكندية الداعية شازاد محمد بجهود المملكة بخدمة االسالم والمسلمين والتطورات التي يشهدها الحج عاما بعد عام منوهًا بريادة 

لحقيقية للدين االسالمي بالعالم االسالمي وتقديم الصورة ا –حفظه اهلل  -خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 

مستشهدًا واصفًا فكرة إطالق حوار األديان والحضارات التي تبّناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 

بالمؤثرة والرائعة، كونها عّرفت العالم أجمع بمبادئ سماحة الدين اإلسالمي الحنيف، وحققت مفاهيم التعايش السلمي، ودعت 

وأضاف إن المملكة .التطرف والعنف والغلو بجميع أشكاله، مما أوجد لها قسًطا وافًرا من التسليط اإلعالمي العالمي إلى نبذ 

بشخصية قائدها خادم الحرمين الشريفين أوجدت لها مكانا مرموقا في التأثير العالمي وفي األثر المشهود حاليا، مبينا أثر 

الذي غّير من النظرة التشاؤمية والسوداوية عن العالم ( حوار األديان)ل مفهوم التالقي بين الحضارات واألديان من خال

 فأوجد للمملكة وللدين اإلسالمي هناك مكانة، فازداد أتباع الدين اإلسالمي،  اإلسالمي

لندية إن أرنولد فاندورم نائب الرئيس السابق لحزب الحرية البرلماني الهولندي عضو الحكومة الهو/ من جهته قال السيد 

والطمأنينة وفها أبتعد عن ضغوط الحياة وأبقى بجوار سيد   المدينة المنورة هي األقرب إلى قلبي حيث أجد فيها الراحة النفسية

، حيث أحرص في كل يوم أبقى فيه في المدينة المنورة إلى التوجه إلى قبر رسول اهلل والسالم عليه «محمد رسول اهلل»البشر 

النائب السابق ألكثر األحزاب عداء لإلسالم وهو الحزب الذي دعم وساهم في صنع فيلم اإلساءة   أن كنت واالعتذار منه بعد

لإلسالم وأضاف أخذت عهدا على نفسي في أن أعمل ليل نهار لكي أكفر عن أخطائي ونوه بالتنظيمات الجبارة التي تبذلها 

عن سعادته بأداء هذه الفريضة حيث كانت فرصة كبيرة لي  حكومة خادم الحرمين الشريفين لراحة الحجاج الكرام معبرًا

للتعرف أكثر على اإلسالم والمسلمين، وشاهدت الكثير من المواقف التي تعكس التآخي بين المسلمين، ولن أنسى موقف أحد 

ة طويلة ليتمكن رجال األمن وهو يحمل على ظهره رجال مسنا ال يعرفه على اإلطالق ولكن فقط إنه مسلم، وكيف حمله لمساف

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

راوي وسكرتير الجمعية الدعوية الكندية ماني برمان ومستشار حضر اللقاء مستشار المؤسسة أمين المجلس خير الدين بص

 . أرنولد فاندورم كمال بن موغنت/   جميل عبدالرؤوف ومساعد السيد  الجمعية
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 جدولة األدالء تشرح التوديع اآللى للحجا( 91)بحضور وفود من 

 

 االدالء –ادارة االعالم  -محمد بصراوي 

مكاتب شؤون الحجاج نظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة  دولة يمثلون( 91)بحضور وفود من 

 -ضيوف الرحمن بسالمة اهلل إلى أوطانهم في موسم ما بعد الحج ( مغادرة)آليات توديع  -المنورة ورشة عمل تحت عنوان 

الوة آيات من القرآن الكريم رتلها طه ذو الحجة بفندق مريديان المدينة حيث بدأت الورشة بت 91وذلك مساء الخميس 

الشرقاوي ثم كلمة افتتاحية القاها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور يوسف بن أحمد حولة بعدها قدم االستاذ علي رزق 

 كلمة نيابة عن مدير سلطة مطار االمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بين فيها تعليمات النقل الجوي للحجاج الكرام كما قدم

االستاذ نجم الدين ظافر ممثل شركة الخدمات االرضية بمطار االمير محمد بن عبدالعزيز الدولي شرحًا عن اجراءات سفر 

الحجاج الكرام من المطار ثم القى عضو مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء خالد بن حسن حبش تقديم لمفهوم التوديع 

لمؤسسة عبدالرحمن شمس عرضًا مرئيًا آلليات التوديع اآللي وكيفية متابعة اآللي بعدها قدم رئيس تقنية المعلومات با

مكاتب شؤون الحجاج لتوديع حجاجهم من خالل موقع المؤسسة االلكتروني عبر ارقام سرية لكل مكتب يستطيع من خالله 

العمل ويقضي على تكدس متابعة سير عملية التوديع خطوة بخطوة والتأكد من مواعيد الرحالت مما يسهم في انسيابية 

الحجاج بصاالت المطار تال ذلك كلمة فرع وزارة الحج بالمدينة القاها مساعد مدير فرع الوزارة بالمدينة المهندس محمد 

العربي فيما غاب ممثل الشركة المشغلة لمطار االمير محمد بن عبدالعزيز الدولي عن تقديم محور انسيابية الحركة التشغيلية 

 . مرحلة المغادرة واختتمت الورشة بنقاش مفتوحبالمطار في 

 –الجزائر  –تايالند  –ايران  –بنغالدش  –اندونيسيا  –ماليزيا  –لبنان ) حضر الورشة وفود مكاتب شؤون حجاج كل من 

 –ال الصوم –نيجيريا  –جيبوتي  –افريقيا الوسطى  –باكستان  –السودان  –تركيا  –سوريا  –مصر  –افغانستان  –المغرب 

 (  سيرالنكا
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 ةأدالء المدينة تستقبل رئيس الجمعية الدعوية الكندية وعضو الحكومة الهولندي

 
 

جلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بمقر المؤسسة وفد الجمعية الدعوية الكندية استقبل الدكتور يوسف بن أحمد حوالة رئيس م
أرنولد فاندورم / برئاسة شازاد محمد رئيس الجمعية وسفير السالم بالجمعية العالمية لنشر االسالم في األمم المتحدة بحضور السيد 

ة الهولندية وقد أشاد رئيس الجمعية الدعوية الكندية الداعية نائب الرئيس السابق لحزب الحرية البرلماني الهولندي عضو الحكوم
شازاد محمد بجهود المملكة بخدمة االسالم والمسلمين والتطورات التي يشهدها الحج عاما بعد عام منوهًا بريادة خادم الحرمين 

لحقيقية للدين االسالمي مستشهدًا واصفًا فكرة بالعالم االسالمي وتقديم الصورة ا –حفظه اهلل  -الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز 
إطالق حوار األديان والحضارات التي تبّناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز بالمؤثرة والرائعة، كونها عّرفت 

التطرف والعنف والغلو بجميع العالم أجمع بمبادئ سماحة الدين اإلسالمي الحنيف، وحققت مفاهيم التعايش السلمي، ودعت إلى نبذ 
وأضاف إن المملكة بشخصية قائدها خادم الحرمين الشريفين .أشكاله، مما أوجد لها قسًطا وافًرا من التسليط اإلعالمي العالمي 

ل مفهوم أوجدت لها مكانا مرموقا في التأثير العالمي وفي األثر المشهود حاليا، مبينا أثر التالقي بين الحضارات واألديان من خال
الذي غّير من النظرة التشاؤمية والسوداوية عن العالم اإلسالمي فأوجد للمملكة وللدين اإلسالمي هناك مكانة، فازداد ( حوار األديان)

 أتباع الدين اإلسالمي،
 

لندية إن المدينة أرنولد فاندورم نائب الرئيس السابق لحزب الحرية البرلماني الهولندي عضو الحكومة الهو/ من جهته قال السيد 
محمد »المنورة هي األقرب إلى قلبي حيث أجد فيها الراحة النفسية والطمأنينة وفها أبتعد عن ضغوط الحياة وأبقى بجوار سيد البشر 

، حيث أحرص في كل يوم أبقى فيه في المدينة المنورة إلى التوجه إلى قبر رسول اهلل والسالم عليه واالعتذار منه بعد «رسول اهلل
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 ونوه بالتنظيمات الجبارة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لراحة 

عن سعادته بأداء هذه الفريضة حيث كانت فرصة كبيرة لي للتعرف أكثر على اإلسالم والمسلمين، وشاهدت الحجاج الكرام معبرًا 
الكثير من المواقف التي تعكس التآخي بين المسلمين، ولن أنسى موقف أحد رجال األمن وهو يحمل على ظهره رجال مسنا ال يعرفه 

طويلة ليتمكن ذلك المسن من رمي الجمرات، وسجلت في رحلة الحج الكثير على اإلطالق ولكن فقط إنه مسلم، وكيف حمله لمسافة 
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
 

اوي وسكرتير الجمعية الدعوية الكندية ماني برمان ومستشار الجمعية حضر اللقاء مستشار المؤسسة أمين المجلس خير الدين بصر

  .أرنولد فاندورم كمال بن موغنت/ جميل عبدالرؤوف ومساعد السيد 
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 جاألدالء تشرح التوديع اآللى للحجا.. دولة ( 31)بحضور وفود من 
 

 
 

دولة يمثلون مكاتب شؤون الحجاج نظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة ( 31)بحضور وفود من 
وذلك مساء  -ضيوف الرحمن بسالمة اهلل إلى أوطانهم في موسم ما بعد الحج ( مغادرة)آليات توديع  -ورشة عمل تحت عنوان 

ث بدأت الورشة بتالوة آيات من القرآن الكريم رتلها طه الشرقاوي ثم كلمة ذو الحجة بفندق مريديان المدينة حي 31الخميس 
افتتاحية القاها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور يوسف بن أحمد حولة بعدها قدم االستاذ علي رزق كلمة نيابة عن مدير سلطة 

ج الكرام كما قدم االستاذ نجم الدين ظافر ممثل شركة مطار االمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بين فيها تعليمات النقل الجوي للحجا
الخدمات االرضية بمطار االمير محمد بن عبدالعزيز الدولي شرحًا عن اجراءات سفر الحجاج الكرام من المطار ثم القى عضو مجلس 

نية المعلومات بالمؤسسة إدارة المؤسسة األهلية لألدالء خالد بن حسن حبش تقديم لمفهوم التوديع اآللي بعدها قدم رئيس تق
عبدالرحمن شمس عرضًا مرئيًا آلليات التوديع اآللي وكيفية متابعة مكاتب شؤون الحجاج لتوديع حجاجهم من خالل موقع المؤسسة 
االلكتروني عبر ارقام سرية لكل مكتب يستطيع من خالله متابعة سير عملية التوديع خطوة بخطوة والتأكد من مواعيد الرحالت مما 

سهم في انسيابية العمل ويقضي على تكدس الحجاج بصاالت المطار تال ذلك كلمة فرع وزارة الحج بالمدينة القاها مساعد مدير فرع ي
الوزارة بالمدينة المهندس محمد العربي فيما غاب ممثل الشركة المشغلة لمطار االمير محمد بن عبدالعزيز الدولي عن تقديم محور 

  .يلية بالمطار في مرحلة المغادرة واختتمت الورشة بنقاش مفتوحانسيابية الحركة التشغ
 

المغرب  –الجزائر  –تايالند  –ايران  –بنغالدش  –اندونيسيا  –ماليزيا  –لبنان ) حضر الورشة وفود مكاتب شؤون حجاج كل من 

  . (سيرالنكا –الصومال  –نيجيريا  –جيبوتي  –افريقيا الوسطى  –باكستان  –السودان  –تركيا  –سوريا  –مصر  –افغانستان  –
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http://www.youtube.com/watch?v=8AloHyabP44

http://www.youtube.com/watch?v=8AloHyabP44
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