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" 

 سم وا 0244سبتمبر  20هـ الموافق  4141ذو القعدة  20المدينة المنورة 

يرعى صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة في فندق المريديان بعد 

, " دور عضو هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تعزيز األمن الفكري"غٍد الثالثاء حفل تدشين دورة بعنوان 

ف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بحضور معالي الرئيس العام لهيئة األمر بالمعرو

 .وقيادات العمل في الرئاسة

وتهدف الدورة إلى تعزيز األمن الفكري الشامل من خالل تأهيل منسوبي الرئاسة للقيام بواجبهم الشرعي في مواجهة 

إضافًة إلى , االنحراف الغلو والتطرف  والوقاية من االنحرافات الفكرية بمعالجة طرفي, المنكرات بجميع أنواعها

تحصين منسوبي الرئاسة ضد األفكار الهّدامة التي تؤدي إلى االنحراف الفكري وزعزعة أمن المجتمع بما يمِكنهم من 

فضاًل عن بعض المسائل ذات الصلة مثل تعظيم النصوص الشرعية, والموقف من , تطبيق واجباتهم في عملهم الميداني

 .الفتن

مجموعة من العلماء واألكاديميين المتخصصين في , اضر في هذه الدورات التي تستهدف منسوبي الهيئة بالمنطقةوسيح

موضوعات األمن الفكري مع مشاركة الجهات الحكومية األخرى التي تعنى بهذا الجانب من خالل تفعيل الشراكات مع 

 .الجامعات والجهات ذات العالقة

والمنطقة الشرقية برعاية من أصحاب السمو الملكي , وتبوك , ُدِشنت في كل من الرياض يشار إلى أن دورات مماثلة 

.تباعًا -بإذن اهلل تعالى  -فيما سيتم تدشينها في بقية المناطق , أمراء تلك المناطق 
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 حلويات وتمور وورود في استقبال الحجاج الماليزيين بمطار المدينة
حجاج بيت اهلل الحرام األدالء تحتفل بوصول أول دفعة من  

 

 المدينة المنورة -زاهد بخش 

 80/80/3802األحد 

 

وصلت إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة فجر أمس السبت طائرة تقل أول دفعة من حجاج بيت اهلل الحرام 

روفيسور سيد عمر وكان في استقبال ضيوف الرحمن القادمين من ماليزيا لدى وصولهم مقر سكنهم سفير ماليزيا لدى المملكة داتو ب

السقاف ورئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة ونائب رئيس مجلس اإلدارة 

محمد علي مصلوخ وقنصل شؤون الحج الماليزي، حيث قدم للحجاج حلويات وتمور المدينة ورشوا بالورود في جو احتفائي أبهج 

وقد أشاد السفير بجهود المملكة من استعدادات وترتيبات ومشروعات عمالقة وتوسعات كبيرة لخدمة الحجاج في مكة  الحجاج الكرام،

وقال السفير لقد لمسنا الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن . المكرمة والمدينة المنورة

للحجاج عامة وما توفره من خدمات جليلة للحجاج الماليزيين، مؤكًدا أن هذا العطاء يتجدد عبدالعزيز، وسمو ولي عهده األمين 

ويتطور عاًما بعد عام من خالل توفير البنى التحتية الالزمة والدور المناسبة والمؤسسات والهيئات المتخصصة والمتفانية في خدمة 

 .هذه األعداد المتزايدة للحجاج

 

 

 

http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/419659.jpeg


 
 

 
4 

 
للمغامسي»أخالقيات التعامل مع ضيوف الرحمن في ندوة  » 

 

 المدينة المنورة -زاهد بخش 

 80/80/3802األحد 

ألحد المقبل ندوة ثقافية بعنوان أخالقيات التعامل مع ضيوف الرحمن يقدمها ينظم قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء ا

فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي بقاعة اإلدارة العامة للتربية والتعليم الثقافية بالعوالي أوضح ذلك نائب رئيس مجلس إدارة 

إن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية : فالمؤسسة األهلية لألدالء االستاذ محمد علي بن اسماعيل مصلوخ الذي أضا

وتثقيفية تنظمها المؤسسة ممثلة بقطاع التدريب والتطوير لالرتقاء بمستوى األداء لدى العاملين بالمؤسسة سعًيا ألداء شرف خدمة 

هود لراحة ضيوف الرحمن حجاج الحاج الكريم على أكمل وجه وتحقيًقا لتطلعات القيادة الرشيدة التي تحث دائًما على بذل أقصى الج

 .بيت اهلل الحرام زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة والسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
5 

 السفير ينوه باالستع ادات والمشاريع العمالقة

« تستقبل دحجاج ماليزيا بتمور الم ينة« األدالء  

 

الم ينة المنورة)أيمن الصي الني   ) 

بن أحمد حوالة, ونائب رئيس مجلس  استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف
اإلدارة محمد علي مصلوخ, بحضور سفير ماليزيا لدى المملكة داتو بروفيسور سيد عمر السقاف وقنصل شؤون الحج 
الماليزي, أول دفعة من حجاج بيت اهلل الحرام القادمين من ماليزيا وصلت إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 

ة فجر أمس, حيث جرى استقبالهم بالورود وقدمت لهم الحلويات وتمور المدينة المنورة في جو احتفائي بالمدينة المنور
 .أبهج الحجاج

وقد أشاد السفير الماليزي داتو السقاف بجهود المملكة من استعدادات وترتيبات ومشروعات عمالقة وتوسعات كبيرة 
لمسنا الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين : ضافوأ. لخدمة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة

الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز, وسمو ولي عهده األمين للحجاج عامة وما توفره من خدمات جليلة للحجاج 
ة والدور المناسبة الماليزيين, مشيرا إلى أن هذا العطاء يتجدد ويتطور عاما بعد عام من خالل توفير البنى التحتية الالزم

 .والمؤسسات والهيئات المتخصصة والمتفانية في خدمة هذه األعداد المتزايدة للحجاج
من جهته عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء في المدينة المنورة الدكتور يوسف حوالة, عن سعادته 

بوضع  ية لألدالء بالمدينة المنورة تبذل قصارى جهدهاباستقبال أول فوج من حجاج ماليزيا, منوها الى أن المؤسسة األهل
: وأضاف. الخطط التشغيلية الالزمة التي تقر من قبل الوزارة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في خدمة الحجاج الكرام

شؤون الحجاج  نسعى جاهدين إلى أن نقوم بواجباتنا ومسؤولياتنا المناطة بنا وفقا لألنظمة والتعليمات بالتعاون مع مكاتب
بصفة العموم ومكتب شؤون الحجاج الماليزي بصفة الخصوص متمنيا للحجاج الماليزيين في المدينة النبوية الشريفة 
طيب اإلقامة بها ولكل حجاج بيت اهلل الحرام الحج المبرور والسعي المشكور والذنب المغفور, مشيرا إلى أن الخدمات 

صر الخدمة الرئيسية من استقبال الحجاج في المنافذ البرية والجوية للمدينة المنورة ثم التي تقدمها المؤسسة متمثلة في عنا
إنهاء إجراءات جوازاتهم وما يتصل باآللية المتبعة واصطحاب الحافالت إلى مقر سكنهم بالتعاون مع مكتب إرشاد 

ع الطوارئ والسالمة لتفقد المساكن ثم الحافالت ثم يقوم المكتب التنفيذي المختص بمتابعة الحجاج في مساكنهم مع قطا
بعد ذلك تقدم عناصر الخدمة الرئيسة للحجاج الكرام وتأتي بعد ذلك مرحلة اإلعداد للمغادرة إلى مكة المكرمة في موسم 
ما قبل الحج وإلى بلدان الحجاج ما بعد الحج, كذلك تفقد الحجاج الذين تقتضي المشيئة اإللهية أن يدخلوا مستشفيات 

ينة المنورة وبالتالي متابعة حاالتهم الصحية حتى خروجهم من المستشفى فضال عن العديد من الخدمات التي تقدمها المد

 .المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة
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اليوم.. أخالقيات التعامل مع ضيوف الردحمن في ن وة   

الم ينة المنورة)عكاظ   ) 

قطاع التدريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء في المدينة المنورة اليوم األحد ندوة بعنوان  يقيم

التي سيقدمها إمام مسجد قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي « أخالقيات التعامل مع ضيوف الرحمن»

لس إدارة المؤسسة محمد علي بن وأفاد نائب رئيس مج. وذلك في القاعة الثقافية التابعة إلدارة التربية والتعليم

إسماعيل مصلوخ أن الندوة تأتي ضمن البرامج التدريبية والتثقيفية التي تنظمها المؤسسة لالرتقاء بمستوى 

األداء لدى العاملين بها لتعكس الصورة الحقيقية للجهود التي يتم بذلها من كافة القطاعات, وذلك سعيا لتقديم 

عات القيادة الرشيدة التي تحث دائما على بذل أقصى الجهود لراحة ضيوف أفضل الخدمات, وتحقيقا لتطل

 .الرحمن حجاج بيت اهلل الحرام وزوار مسجد نبيه عليه أفضل الصالة والسالم
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 السفير الماليزي واألدالء يستقبلونهم بالورود والتمور

 وصول أول ردحلة دحج لمطار الم ينة المنورة

  

 استقبال الحجاج الماليزيين
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اليوم.. الشيخ المغامسي يحاضر عن أخالقيات التعامل مع ضيوف الردحمن  

 خالد الزايدي -المدينة المنورة 

أخالقيات التعامل مع )الم ينة المنورة ن وة ثقافية بعنوان ينظم قطاع الت ريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء ب    

يق مها الشيخ صالح بن عواد المغامسي اليوم األدح  بع  صالة العشاء مباشرًة بالقاعة الثقافية لإلدارة ( ضيوف الردحمن

الن وة تأتي ضمن العامة للتربية والتعليم بالعوالي، وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة محم  علي مصلوخ أن هذه 

سلسلة برامج ت ريبية وتثقيفية تنظمها المؤسسة ممثلة بقطاع الت ريب والتطوير لالرتقاء بمستوى األداء ل ى العاملين 

بالمؤسسة سعيًا لخ مة الحجاج على أكمل وجه وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشي ة التي تحث دائمًا على بذل أقصى الجهود 

 .ج بيت اهلل الحرام وزوار مسج  نبيه عليه أفضل الصالة والسالملرادحة ضيوف الردحمن دحجا
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ةاستقبال الحجاج الماليزيين بالورود وتمور المدين

  جازي الشريف -المدينة المنورة 

  ..محمد قاسم -تصوير 

وصلت إلى مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة فجر أمس السبت طائرة تقل أول دفعة من حجاج بيت اهلل الحرام 

قبال ضيوف الرحمن القادمين من ماليزيا لدى وصولهم مقر سكنهم سفير ماليزيا لدى المملكة داتو بروفيسور سيد وكان في است

عمر السقاف ورئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف بن أحمد حوالة ونائب رئيس مجلس 

ليزي حيث قدم للحجاج حلويات وتمور المدينة ورشوا بالورود في جو احتفائي اإلدارة محمد علي مصلوخ وقنصل شؤون الحج الما

 . أبهج الحجاج الكرام

وقد أشاد السفير بجهود المملكة من استعدادات وترتيبات ومشروعات عمالقة وتوسعات كبيرة لخدمة الحجاج في مكة المكرمة 

 .والمدينة المنورة

التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز، وسمو ولي  لقد لمسنا الخدمات الجليلة:"وقال السفير

، مؤكدًا أن هذا العطاء يتجدد ويتطور عامًا بعد عام من "عهده األمين للحجاج عامة وما توفره من خدمات جليلة للحجاج الماليزيين

والهيئات المتخصصة والمتفانية في خدمة هذه األعداد المتزايدة  خالل توفير البنى التحتية الالزمة والدور المناسبة والمؤسسات

 .للحجاج

من جهته عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة المنورة الدكتور يوسف حوالة عن سعادته باستقبال أول فوج 

دها بوضع الخطط التشغيلية الالزمة التي تقر من من حجاج ماليزيا، منوهًا أن المؤسسة األهلية لألدالء بالمدينة تبذل قصارى جه

نسعى جاهدين إلى أن نقوم بواجباتنا ومسؤولياتنا :" قبل الوزارة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في خدمة الحجاج الكرام، حيث قال

لحجاج الماليزي بصفة الخصوص المناطة بنا وفقًا لألنظمة والتعليمات بالتعاون مع مكاتب شؤون الحجاج بصفة العموم ومكتب شؤون ا

متمنيًا للحجاج الماليزيين في المدينة النبوية الشريفة طيب اإلقامة بها ولكل حجاج بيت اهلل الحرام الحج المبرور والسعي المشكور 

 .والذنب المغفور

ج في المنافذ البرية وأوضح حوالة أن الخدمات التي تقدمها المؤسسة متمثلة في عناصر الخدمة الرئيسة من استقبال الحجا

والجوية للمدينة المنورة ثم إنهاء إجراءات جوازاتهم وما يتصل باآللية المتبعة واصطحاب الحافالت إلى مقر سكنهم بالتعاون مع مكتب 

 إرشاد الحافالت ثم يقوم المكتب التنفيذي المختص بمتابعة الحجاج في مساكنهم مع قطاع الطوارئ والسالمة لتفقد المساكن ثم

بعد ذلك تقدم عناصر الخدمة الرئيسة للحجاج الكرام ويأتي بعد ذلك مرحلة اإلعداد للمغادرة إلى مكة المكرمة في موسم ما قبل 

الحج وإلى بلدان الحجاج ما بعد الحج، كذلك تفقد الحجاج الذين تقتضي المشيئة اإللهية أن يدخلوا مستشفيات المدينة المنورة 

الصحية حتى خروجهم من المستشفى فضاًل عن العديد من الخدمات التي تقدمها المؤسسة األهلية  وبالتالي متابعة حاالتهم

. لألدالء بالمدينة
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 المدينة المنورة تستقبل أول أفواج الحجيج بالورد والحلويات والتمور

 

 محمد المحسن – المدينة المنورة

 

ر األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، فجر أمس، طائرة ُتِقُل أول دفعة من حجاج بيت وصلت إلى مطا

اهلل الحرام قادمة من ماليزيا، وكان في استقبالهم لدى وصولهم مقر سكنهم سفير ماليزيا لدى المملكة عمر السقاف، ورئيس 

المنورة الدكتور يوسف حوالة، ونائب رئيس مجلس اإلدارة محمد علي مجلس إدارة المؤسسة األهلية لألدالء في المدينة 

مصلوخ، وقنصل شؤون الحج الماليزي، حيث قَدم للحجاج حلويات وتمور المدينة وُرشوا بالورد في جو احتفائي أبهج 

 .الحجاج

وأشاد السفير بجهود المملكة من استعدادات وترتيبات ومشاريع عمالقة وتوسعات كبيرة لخدمة الحجاج في مكة المكرمة 

لمسنا الخدمات الجليلة التي تقدمها الحكومة للحجاج عامة، وما توفره من خدمات جليلة للحجاج »: وقال. والمدينة المنورة

يتجَدد ويتطَور عامًا بعد عام من خالل توفير البنى التحتية الالزمة والُدور المناسبة مشيرًا إلى أن هذا العطاء . «الماليزيين

 .والمؤسسات والهيئات المتخصصة المتفانية في خدمة هذه األعداد المتزايدة للحجاج

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
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 ةالشيخ المغامسي في ن وة دحول أخالقيات التعامل مع ضيوف الردحمن بالم ين
 

أخالقيات التعامل ) ينظم قطاع الت ريب والتطوير بالمؤسسة األهلية لألدالء بالم ينة المنورة بع  غٍ  األدح  ن وة بعنوان 
فية التابعة إلدارة وذلك في القاعة الثقا، يق مها إمام مسج  قباء الشيخ صالح بن عواد المغامسي( مع ضيوف الردحمن 

  .التربية والتعليم
 

وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة محم  علي بن اسماعيل مصلوخ أن الن وة تأتي ضمن البرامج الت ريبية 
والتثقيفية التي تنظمها المؤسسة لالرتقاء بمستوى األداء ل ي العاملين بها ،سعيًا لتق يم أفضل الخ مات ، وتحقيقًا 

قيادة الرشي ة التي تحث دائمًا على بذل أقصى الجهود لرادحة ضيوف الردحمن دحجاج بيت اهلل الحرام وزوار لتطلعات ال

 .مسج  نبيه عليه أفضل الصالة والسالم
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