المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج
دول جنوب شرق آسيا
المملكة العربية السعودية

المشرف العام
المطوف  /محمد أمين بن حسن أندرقيري

نائب المشرف العام
المطوف  /محمود بن عقيل دمنهوري

مدير العالقات العامة واإلعالم

" األرصـــــاد "

المشاعر المقدسة حارة نهاراً ومعتدلة لي ً
ال في الحج

المطوف  /مجدي بن محمد دمنهوري
هيئة التحرير
األستاذ  /كمال إدريس
األستاذ  /محمد األنصاري

منسقة العالقات العامة
وشؤون الحجاج

المطوفة  /شادية غزالي جنبي
تصــوير

األستاذ  /محمد هاني
األستاذ  /ريان مظهر
األستاذ  /عبدالعزيز دمنهوري
تصميم وإخراج

األستاذ  /صالح عبدالكريم فطاني
األستاذ  /أيمن محمد حاج سعيد
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الموقع االلكتروني

WWW.SEA.COM.SA

المطوف  /حاتم بن فيصل عراقي

معاون العالقات العامة
المشرف العام على مواقع
التواصل االجتماعي

مكة المكرمة ص  .ب 8332
هاتف 5 4 5 9 9 2 2 :
فاكس 5 4 2 9 8 1 1 :

أوضح

تقري ٌر صاد ٌر عن الهيئة العامة لألرصاد
وحماية البيئة ممثلة بوكالة شؤون

األرصــاد عن الحالة املناخية السائدة خالل موسم

البريد االلكتروني

INFO@SEA.COM.SA

حج عام  1437هــ بمكة املكرمة واملدينة املنورة،

فيس بوك

أن الطقس بمشيئة اهلل تعالى ملوسم حج عام

seahajj

1437هــ ملكة املكرمة سيكون حارًا خالل النهار ،يميل
لالعتدال لي ً
ال ،كما تظهر بعض التشكيالت من السحب

تويـــــــتر

املتوسطة واملنخفضة االرتفاع التي تتخللها خاليا

@seahajj

ركامية رعدية ممطرة أحيانًا ،كما حمل التقرير نصائح
وإرشادات حول تفادي حرارة الطقس باستخدام املظلة
الواقية لتجنب أشعة الشمس املباشرة ،واإلكثار من

فيس بوك العالقات العامة

seahajj.pr

شرب املاء والبقاء باألماكن جيدة التهوية خالل النهار.

جوال العالقات العامة

0 5 377 00023
اآلراء الواردة في التوثيق اإلعالمي
تعبر عن رأي أصحابها وال تعبر
بالضرورة عن رأي التوثيق اإلعالمي
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سموه يوجه بسرعة انهاء اجراءات الحجاج

أمير مكة ال يوجد لدينا أهم
من خدمة ضيوف الرحمن

a aوجه مستشار خادم احلرمني الرشيفني،
أمري منطقة مكة املكرمة ،رئيس جلنة احلج
املركزية ،رئيس اهليئة العليا ملراقبة نقل
احلجاج ،صاحب السمو امللكي األمري
خالد الفيصل ،بإعداد دراسة شاملة لنقل
احلجاج ،تتوىل إعدادها هيئة تطوير منطقة
مكة املكرمة وهتــدف لتطوير منظومة
نقل ضــيــوف الــرمحــن واالســتــفــادة من
التقنية احلديثة يف مكة واملشاعر املقدسة .
وقـــــال األمـــر
خالد الفيصل
لدى ترؤسه
اجتامع اهليئة

|4
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العليا ملراقبة نقل احلجاج يف مقر اإلمارة
بجدة بحضور وزير احلج والعمرة الدكتور
حممد بنتن ،ووزير النقل سليامن احلمدان،
ومدير األمن العام الفريق عثامن املحرج،
ورئيس املؤسسة العامة للخطوط احلديدية
الدكتور رميح الرميح «،إن اململكة العربية
السعودية قياد ًة وحكوم ًة وشعب ًا حترص عىل
تقديم أعىل درجات اخلدمة لضيوف الرمحن
من منطلق واجبها الديني واإلسالمي »
مضيفا «إن مناسبة احلج هي األهم لدينا ،إذ
حتظى برعاية القيادة واحلكومة يف اململكة،
ومن هذا املنطلق فإنه ال يوجد لدينا أهم
من خدمة ضيوف الرمحن ،سيام وأن اهلل
رشفنا بجوار بيته احلــرام ،وخدمة ضيوفه

التي تعترب مصدر فخر واعتزاز لنا مجيع ًا».

وشدد سموه عىل أمهية أن تكون وسائل
النقل املخصصة لضيوف الرمحن ذات
كفاءة عالية ،مع األخذ يف االعتبار رضورة
إدخال التقنية يف كل األعامل املتعلقة باحلج
والعمرة للتسهيل عىل ضيوف الرمحن.
وأقـــر االجــتــاع استبعاد احلــافــات
املخصصة لنقل احلــجــاج بــدايــة من
مــوســم احلــج املقبل والــتــي يتجاوز
مــوديــل تصنيعها عــرة أعـــوام بعد
أن كــانــت  18عــامــا يف الــســابــق.
من ناحية أخــرى ،أكــد مستشار أمري
منطقة مكة املكرمة رئيس جلنة احلج

التحضريية ألعــال احلج هشام بن عبد
الرمحن الفالح عىل جاهزية مرافق مطار
امللك عبدالعزيز يف جــدة الستيعاب
أكثر مــن  85ألــف حــاج هــذا العام.

وأشــار الفالح ــ خالل اجتامع اللجنة
التحضريية للحج والــذي عقد بمجمع
صــاالت احلــج والعمرة يف املطار ــ إىل
أن توجيهات أمــر منطقة مكة املكرمة
تؤكد دو ًما رضورة إهناء إجــراءات قدوم
ومغادرة احلجاج بأقىص درجات الرسعة،
وأن تقدم هلم كل التسهيالت واخلدمات
الــازمــة منذ قدومهم ألداء الفريضة
وحتى مــغــادرهتــم لـــأرايض املقدسة.
واستعـرضت اللجـنــة املوضوعــات

املدرجة عىل جدول أعامهلا حيث قدمت
إدارة املطار خطتها التي أعدهتا بام يتوافق
ومهام كل اجلهات العاملة يف املطار،
وبام حيقق استقبال ما يقارب  85ألف
حــاج يف مرحلة القدوم بــد ًءا من اليوم
األول من شهر ذي القعدة وحتى اليوم
اخلامس من شهر ذي احلجة ،وشملت
اخلطة االستعدادات والكوادر البرشية
واآللية التي تسهم يف نجاحها ،وكذلك
تــم اســتــعــراض خطة اخلــطــوط اجلوية
العربية السعودية ورشكــة طــران ناس.
ونوهت اللجنة إىل أمهية تطبيق املسار
اإللــكــروين للحاج خــال موسم احلج
احلايل يف تقليص املدة الزمنية لإلجراءات .

|

موسم حج عام  1437هـ

|5

املــطــوف صـــايف أزهــــري خـــال شـــرح خــطــة الــنــقــل الـــتـــرددي :

فتح الدائري األول استثنائيا حلافالت احلجاج فقط

قــدم املــطــوف صــايف عبدالرحمن ازهـــري عضو

هو اإلشــراف والتنظيم ،ننظم الحجاج عند نزولهم من

الخطة

اصطفاف الحافالت ،وإدارة املــرور تتابع هذا العمل ،إذ

مجلس االدارة املــشــرف ىلع قــطــاع إدارة تنظيم

الحجاج

واالستقبال

شرحا

والتفويج

حــول

التشغيلية لتنظيم حــجــاج مؤسسة جــنــوب شرق
آسيا ،مؤكدا أن خطة املؤسسة هي الوحيدة من بين

مساكنهم والعناية بسالمتهم يف الشارع العام ،وتنظيم
تتابع كل مسارات مكة واملشاعر عبر غرفة العمليات،

وسنكون عونا لجهودهم ،والتبليغ عن أي باص متوقف.

مؤسسات الطوافة التي اعتمدت بكامل تفاصيلها.

وتحدث صايف عن األعداد املشمولة بالنقل الترددي

واستضافت العميد خالد بن حسن عمران قائد الحجوزات

وإجمالي

وأشــار يف الــورشــة التي احتضنها مقر املؤسسة

يف إدارة املرور ،وحضرها أعضاء مجلس االدارة واملعاونون،
إلى أنه سيتم فتح الدائري االول استثنائيا للحافالت

الناقلة للحجاج فقط ،مبينا أن فــارق توقيت التحرك
بين كل باص وآخر

8 - 5

دقائق ،وذلك منعا للتكدس.

100

قــاب مملوءة بالحصى

ـهــزت
وقــال أزهـــريُ :جـ ِ
ً
يف مزدلفة تسهيال للحجاج ىلع التقاطه لرمي
الجمرات ،مبينا أن الباصات املستأجرة من النقابة

مؤمن عليها بحيث يمكن استبدالها عند الطوارئ

خالفا لتلك املستأجرة من االهالي ،داعيًا إلى عدم
إخــراج الباص من منطقة الحجز إال بعد التأكد من

بقوله« :لدينا

تقريبًا

وهــي

74

مجموعة ،تمثل
ليست

مجموعة

22,934

بالقليلة،

حاجــــًا

أعـــداد غير املشمولين بالنقل الــتــرددي يتكونون

مــن ســت مــجــمــوعــات ،مجملهم 18.500
ولفت إلى إن إجمالي عدد الحجاج  242.534حاجًا،
وهناك  45مجموعة متوسط حجاجها تقريبا  3.200حاج،

حــاج».

مذكرًا بضرورة االلتزام بوقت حركة الباصات يف كل مرحلة
خاصة يف مزدلفة ،والتنبه للتوجيهات التي تشدد ىلع

إغــاق الــبــوابــات يف وقــت محدد.
وقدم رؤيته حول إدارة تحرك

الحجاج يف كل منطقة ،وذلك
عقب تناوله النجاح الذي
تــحــقــق الــعــام املــاضــي

جاهزيته ،وذلك حتى يمكن إجبار الشركة املالكة

وانتقال كل أعداد الحجاج

ىلع استبداله إذا لم يكن يف جاهزيته الكاملة.

بكل

وتابع « :هذه السنة أكرمنا اهلل بتغيرات جذرية

يف املسارات الترددية وخاصة منطقة منى الوادي،

سالسة

وسهولة

بفضل الــجــهــود التي

ـة من
بــذلــت بــاحــتــرافــيـ ٍ
ـرد يف املجموعات.
كل فـ ٍ

كــان من الــضــروري عرضها ىلع أعضاء مجلس
اإلدارة واملعاونين كونهم الذراع املعاون األول».
ً
رسالة واحــد ًة
وشــدد ىلع ضــرورة أن تصل
ً
واضحة للمجموعات بأننا جميعًا مدراء إدارات،

بمعنى أن عملنا عمل مدراء إدارات وليس

غير ذلك ،فعمل عضو التنظيم وعملنا نحن

املطـــوف

أ  /صافي عبدالرحمن أزهري
املشرف ىلع قطاع
إدارة تنظيم الحجاج واالستقبال
والتفويج
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رئيس وأعضاء املؤسسة يدشنون
أعمال اللجنة النسائية
a aدشن رئيس وأعضاء جملس اإلدارة
مساء األحد ( 25ذو القعدة) أعامل اللجنة
النسائية التابعة للمؤسسة بمقر اللجنة يف
حي الرصيفة ،بحضور رئيسة اللجنة زين
مديني ،وأعضاء اللجنة بمكاتبها املختلفة.

وطالب حممد أمني بن حسن أندرقريي
رئيس جملس إدارة املؤسسة عقب التدشني
اللجنة النسائية ببذل طاقاهتا ليتحول عملها
إىل قيمة مضافة ،وأن تؤدي أدا ًء مقنعا حتى
يضعها احلجاج كخيار أول يف كل عام.
وقــال خالل افتتاحه مهام عمل اللجنة
إن الوقت قد حان إلبراز جهود املطوفات،
وقــال« :نحمد اهلل أننا يف هذا العام لدينا
مرشوع متت املصادقة عليه ستعمل فيه اللجنة
النسائية فقط» ،وعرب عن سعادته فيام رآه
من استعداد اللجنة للموسم ،منوها بدور
األستاذة زين مديني رئيسة اللجنة ،متمني ًا أن
يكون يف عهدها عمل اللجنة حقيقي ًا وفاعالً.
مــن جهته ،قــال املــســؤول عــن اللجنة
املطوف حممود دمنهوري عضو جملس اإلدارة
املرشف عىل حجاج الصني وتايلند والفلبني:

«اليوم حتقق حلمنا يف وجود
جلنة نسائية فاعلة ذات وزن
وثقل ،تستوعب أكــر عــدد ممكن
من املطوفات ،وإجياد موقع لكل مطوفة
خلدمة احلجاج» ،مشيدا بــدور املطوفات
الــبــارز يف إخــراج هــذا احلفل ،واحلــاس
الكبري الذي يظهر خالل أدائهن ألعامهلن.
وقال إن األمل معقود عىل الروح العالية
يف أداء مهام مطوفات اللجنة النسائية،
فاألمانة عظيمة والطموحات كبرية يف
إخراج موسم نموذجي يف األداء والنشاط،
تم تكليف  15موظفة لقياس رضا احلجاج
وهو عمل يتابعه وزير احلج والعمرة ألمهيته.
وأكد أن املطوفات سيشكلن الرقم الصعب
خالل هذا املوسم يف رضا احلجاج والتأثري
عليهم ،ويف اللمسة اإلنسانية املقدمة هلم
يف املستشفيات ويف املنازل ،وسندعو مجيع
املجموعات للتعاون مع اللجنة النسائية،
وهلن التقدير وكل االحرتام ،وعليهن أن يثقن
بأنه سيتم وضعهن يف املواقع التي تليق هبن
ويف املكان املناسب ،وسنبذل معكن كل ما

نستطيع،
وســنــقــدر
أداءكـــــــــن،
وســنــعــمــل علـى
ضـــان االســتــمــراريــة
يف األعــــــــوام املــقــبــلــة
للجميع ،ولــن يستثنى أحــد.
بدورها رحبت زين مديني رئيسة
اللجنة النسائية بأعضاء جملس اإلدارة منوه ًة
بجهود كل من شارك يف إنجاح إنشاء اللجنة،
وقدمت نبذ ًة عن اللجنة وأقسامها املختلفة
ومهام كل منها ،مبينة أن عضوات من اللجنة
يتكبدن مشاق الرحلة من جدة ،وبعضهن
دخــل يف اجــازة من العمل خلدمة اللجنة
النسائية ،وقدمت حتية خاصة للجنة التنسيق.

 7400مروحة رذاذ لتلطيف األجواء يف املشاعر
زار وفدٌ من إدارة اإلعالم ا لرشكة
املختصة برتكيب وتشغيل مــراوح
الـــرذاذ التي وفــرت منها املؤسسة
 7400وحــدة ألول مــرة هــذا العام،
ووقفت عىل االستعدادات اجلارية
لتسليم املــــراوح يف مواقع
حجاج املؤسسة ألول مرة.
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الرشكة أكدت أهنا تعمل يف اللحظات
االخــرة عىل التأكد من كفاءة املراوح
بإجراء اختبارات اجلودة قبيل تسليمها
ملجموعات اخلــدمــة ،حيث جرت
عمليات التأكد من التوصيالت الكهربائية،
فضال عن املضخة ووصــات املياه .

|

موسم حج عام  1437هـ

|9

جوهر :تعاقدنا مع مكتب متخصص يف سالمة التغذية
a aأوضح رئيس قطاع التغذية يف املؤسسة األهلية ملطويف حجاج دول جنوب رشق آسيا ،عضو
جملس اإلدارة عامد عبد اهلل جوهر ،أن املؤسسة تعاقدت هذه السنة مع مكتب متخـصص يف صحـــة
وسالمـــــة الغذاء ،وعقد الورش التدريبية ،مشريا إىل أن قطاع التغذية أقام بالتعاون مع املكتب
مخس ورش للتدريب عىل مراقبة جودة الغذاء وسالمته صحيا.
وأفاد أن القطاع استحدث استبيانا مرتمجا بلغات احلجاج
الستقصاء آرائهم حول التغذية ،مضيفا أن القطاع أنشأ ثالجات

البعثات تنوه برقي خدمات احلج  1437هـ
a aأقامت املؤسسة األهلية ملطويف حجاج دول
جنوب رشق آسيا حفلها السنوي عىل رشف أصحاب
السعادة رؤســاء مكاتب شــؤون حجاج الــدول التي
تترشف املؤسسة بخدمتهم ،وتضمن احلفل كلامت
لرئيس جملس اإلدارة ورؤســاء املكاتب ،كام تضمن
رشحــا خلطة التفويج إىل اجلــمــرات واقــراحــا من
رئيس مكتب شــؤون حجاج إندونيسيا الدكتور
أمحد دمياطي بإقامة مباريات بني حجاج املؤسسة.
وابتدأ احلفل بآيات من الذكر احلكيم ،ثم كلمة
رئيس جملس اإلدارة حممد أمني بن حسن أندرقريي
رحب فيها باحلجاج باسم خــادم احلرمني الرشيفني
امللك سلامن بن عبدالعزيز وباسم وزير احلج والعمرة
حممد صالح بنتن وباسم املؤسسة ،حمييا رؤســاء
املكاتب ،مبتهال إىل اهلل أن يسلم احلجاج وأن جيعل
حجهم مربورا وسعيهم مشكورا ،متمنيا هلم السالمة.
وقدم نائب رئيس بعثة سلطنة بروناي متودين طاهر
شكره للمملكة ،مطالبا بتبادل األفكار للرقي بخدمة
احلجيج ،منوها بتحسن اخلدمات املقدمة سنويا ،كام شكر
املؤسسة عىل جهودها ،فيام ألقى
قنصل ماليزيا واملسؤول عن
شؤون احلجاج مروان صرب
الدين كلمة أثنى فيها عىل
جهود اململكة وما تبذله
يف سبيل خدمة
ضيو ف

الرمحن ،كام أشاد رئيس مكتب شؤون حجاج تايلند حممد
جالل الدين بن حسني بتفاين حكومة خادم احلرمني يف
خدمة احلجاج ،مدل ً
ال بذلك عىل التوسيعات التي شهدها
احلرمان الرشيفان واملشاعر املقدسة ،دون أن ينسى شكره
للمؤسسة األهلية ملطويف حجاج دول جنوب رشق آسيا.
بــــدوره ألــقــى رئــيــس مكتب حــجــاج الصني
عــادل حــاج كريم كلمة شكر فيها حكومة خادم
احلــرمــن الرشيفني عــى مــا تبذله خدمة لضيوف
الــرمحــن ،مضيفا أن عــدد حجاج الصني بلغ ١٤
ألفا وصلوا عىل  ٤٨رحلة جوية ،مؤكدا اهتاممهم
والــتــزامــهــم بكل مــا يـــؤدي إىل إنــجــاح املــوســم.
ويف كلمته أكد رئيس مكتب حجاج الفلبني احلاج
عبدالواحد إنجو وصــول سبعة آالف حاج فلبيني
إىل األرايض املقدسة ،مقدما شكره خلــادم احلرمني
الرشيفني وحكومته ،وكذلك شكره للمؤسسة.
وشدد عىل سعي البعثة الفلبينية إىل التعاون الكامل
مع املؤسسة فيام يــؤدي إىل راحــة وسالمة احلجاج.
وعــر رئيس مكتب شــؤون حجاج إندونيسيا
الدكتور أمحــد دمياطي عن شكره ملنظمي احلفل
وامتنانه حلكومة اململكة عىل توفري الراحة للحجاج،
مشيدا بالتطور املستمر للتسهيل عــى احلجاج،
قــائــا" :إنـــه لــرف للمملكة حكومة وشعبا".
واقــــرح عــى املــؤســســة تنظيم مــبــاريــات بني
فـــرق مـــن حــجــاج دول جــنــوب رشق آســيــا
للتعارف والــتــواصــل أكــثــر ،ولبناء رشاكــة قوية
مستمرة بــن كــل األطــــراف خــدمــة للحجاج.

مركزية يف منـى ملجموعـات الـ  ،vipمبينا أهنم يعملون منذ
أربعة أشهر لتقديم تغذية تريض احلجاج وتسهم يف راحتهم.
وبــن جوهر أن املؤسسة يف ظــل سعيها احلثيث
إىل تقديم خدمة متميزة لضيوف الرمحن تعاقدت
مع رشكــة رائــدة يف تأمني التغذية واملجمدات
إضــافــة إىل مــيــاه الــــرب والــعــصــائــر.

مدير مكتب شؤون حجاج تايلند ينوه جبهود املؤسسة

a aنــوه مدير مكتب شــؤون حجاج تايلند
األستاذ ووتيواي وانــج بو بجهود املؤسسة
األهلية ملطويف حجاج دول جنوب رشق آسيا،
مقدما شكره لرئيس جملس اإلدارة حممد أمني بن
حسن أندرقريي عىل ما تبذله املؤسسة لتذليل
العقبات أمام احلجاج ،وعمل ما يف وسعها من
أجل راحتهم ألداء مناسكهم بيرس وطمأنينة.
وقال وانج بو « :نرفع إىل سعادتكم أسمى

آيات الشكر والتقدير عىل جهودكم املخلصة
يف ختطي مجيع العقبات عىل مراحل تنظيم
أعــال احلــج »  ،مضيفا  « :وهــذا يــدل عىل
صــدق نواياكم ونبل أفكاركم وإرصاركــم
اجلــازم عىل خدمة حجاج بيت اهلل احلــرام »،
كام هنأ وانج بو رئيس املؤسسة بمناسبة بدء
أعــال احلــج ملوسم احلــج 1437هــــ ،متمنيا
لــه التوفيق ملــا فيه راحــة ضيوف الرمحن.

لقد وهب اهلل اإلنسان عقال وأدوات
وأسبابا ليتحكم فيام يريد من جلب
املنافع ودفع املكاره وفق مشيئته سبحانه
وتعاىل ،وقدم له وصفة يعالج هبا مسارات
احلياة ومشاريعه التي يقصد إنجازها.
ومــن دأب املؤمن االستعانة بــاهلل يف
كل أمــوره ،يتبع ما يمليه عليه ويطلب
مــا عنده مــن فضل ،ومــن ذلــك اتباع
منهج التغيري الــربــاين عند الــروع يف
أعاملنا للوصول إىل القصد واإلصــاح
املنشود كام قــال تعاىل« :إن اهلل ال يغري
ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم» منهج
جممل يربطنا بالعمل واإلرادة للقيام بام
تتطلبه أمــور حياتنا من تغيري منشود.
التغيري الــذي ننشده هو قــرار صارم
يتخذه اإلنسان من قبل نفسه جتاه فعل
يريد اختاذه ويعينه اهلل عليه ،ألننا نحتاج إىل
وثبات حتقق لنا اإلدراك الكامل بأدوارنا
لنستطيع العمل بثبات وإرادة حقيقية تواجه
األخطاء وتصححها وتطور من ذاهتا يف
التعامل مع املستجدات والظروف املختلفة.
نحتاج لإلنسان الذي يمتلك اإلرادة
يف حتقيق العمل عىل أكمل وجه فيستعد
بالتدريب والتأهيل ثم يضبط اخلطط
ويعمل وفقها ليكون نواة صاحلة يف هذا
املجتمع ويقدم إضافة جليلة خلدمة الوطن.
ويف مــواســم احلــج التي تنشد عمال
منتجا وجهدا متواصال ضمن فريق عمل
من خمتلف القطاعات نحتاج إىل عقد
النية والعزم عىل تأدية أدورانا املنوطة بنا
يف موسم جليل تتضاعف فيه احلسنات
وتتبارى فيه اجلهات املختلفة عىل تقديم
اخلدمة األمثل لضيوف بيت اهلل احلرام.
ُسئل الفضيل بــن عياض عــن قوله
تعاىل( :لِ َي ْب ُل َوك ُْم َأ ُّيك ُْم َأ ْح َس ُن َع َمال) قال:
هو أخلص العمل وأصوبه ،قالوا :يا أبا
عيل ما أخلصه وأصوبه؟ قال :إن العمل
إذا كان خالصا ومل يكن صوابا مل يقبل،
وإذا كان صوابا ومل يكن خالصا مل يقبل
حتى يكون خالصا وصوابا ،فاخلالص أن
يكون هلل ،والصواب أن يكون عىل السنة.
لذا جيب علينا أن تكون نياتنا خالصة
لوجه اهلل الكريم لننال منه الفضل
واإلحــســان وجيــزل لنا املثوبة يف الدنيا
بالتوفيق يف أعاملنا وأدائها عىل أكمل وجه
ويثيبنا عليها يف اآلخرة بغفران ورضوان.
بقلــــــــــم
أ.محمود عقيل دمنهوري
المشرف على مجلس حجاج الصين وتايلند
والفلبين والعالقات العامة واللجنة النسائية
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