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 انكشت مجموعة ثلارير ثتعلق بتعوير اخلدمات

هـ 1436وزارة احلج ثبدأ  اس تعداداهتا مبكرًا ملومس 

 
رشأط ٚص٠ش اٌؾظ اٌذوزٛس ثٕذس ؽغبس، ا١ٌَٛ األؽذ، أٚي اعزّبع ٌٗ ػمت ِٛعُ اٌؾظ ٌٍؼبَ اٌؾبٌٟ، ٠ٚأرٟ ٘زا االعزّبع فٟ ئطبس  :عذح- عجك

 .٘ـ1436االعزؼذاداد اٌّجىشح ٌّٛعُ ؽظ اٌؼبَ اٌمبدَ 

ؽضش االعزّبع ٚوالء اٌٛصاسح ِٚذ٠شٚ اٌفشٚع ِٚذ٠شٚ ئداساد اٌّزبثؼخ ٚاٌّشاعؼخ اٌذاخ١ٍخ ٚسئ١ظ ٚأػضبء ا١ٌٙئخ اٌزٕغ١م١خ ٌّإعغبد  

 .أسثبة اٌطٛائف اٌغذ ثّىخ اٌّىشِخ ٚسئ١ظ أػضبء اٌّغٍظ اٌزٕغ١مٟ ٌششوبد ِٚإعغبد ؽغبط اٌذاخً

ٚٔبلش اٌّغزّؼْٛ ػذداً ِٓ اٌزمبس٠ش رٕبٌٚذ أٚضبع اٌخذِبد فٟ اٌّشبػش اٌّمذعخ ٚعجً رط٠ٛش٘ب ٚشٍّذ اٌّخ١ّبد ٚاٌىٙشثبء ٚا١ٌّبٖ  

 .ٚاٌظشف اٌظؾٟ ٚاٌزى١١ف ٚإٌظبفخ

 .ٚلذِذ ٘زٖ اٌزمبس٠ش ا١ٌٙئخ اٌزٕغ١م١خ ٌّإعغبد أسثبة اٌطٛائف ٚاٌّغٍظ اٌزٕغ١مٟ ٌششوبد ِٚإعغبد ؽغبط اٌذاخً 

ٚلذ رٕبٚي اٌزمش٠ش اٌضبٌش ِالؽظبد اٌٍغبْ اٌشلبث١خ اٌزبثؼخ ٌٍٛصاسح ١٘ٚئخ اٌشلبثخ ٚاٌزؾم١ك ؽٛي اٌخذِبد فٟ اٌّشبػش اٌّمذعخ ٚالع١ّب  

 .خذِبد اٌزى١١ف ٚا١ٌّبٖ ٚاٌىٙشثبء

ٚأزٙٝ االعزّبع ثؼذد ِٓ اٌزٛط١بد اٌزٟ ع١شفؼٙب ٚص٠ش اٌؾظ ئٌٝ ٚص٠ش اٌذاخ١ٍخ سئ١ظ ٌغٕخ اٌؾظ اٌؼ١ٍب ٚأ١ِش ِٕطمخ ِىخ اٌّىشِخ سئ١ظ  

ٌغٕخ اٌؾظ اٌّشوض٠خ ؽ١ش ٠زطٍت رٕف١ز رٍه اٌزٛط١بد أْ رجبدس اٌٛصاساد اٌّؼ١ٕخ ثٙزٖ اٌخذِبد ثبٌؼًّ ِجىشاً، ٟٚ٘ رشًّ ٚصاسح اٌّب١ٌخ 

اٌّغإٌٚخ ػٓ ط١بٔخ اٌخ١بَ ٚاٌّى١فبد فٟ اٌّشبػش اٌّمذعخ ٚٚصاسح ا١ٌّبٖ ٚاٌىٙشثبء ٚاٌششوخ اٌٛط١ٕخ ١ٌٍّبٖ ٌٍم١بَ ثأػّبي اٌىٙشثبء 

 .ٚا١ٌّبٖ ٚاٌظشف اٌظؾٟ ٚأِبٔخ اٌؼبطّخ اٌّمذعخ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌٕظبفخ

ٚرشأط ٚص٠ش اٌؾظ اعزّبػبً ضُ ٚوالء اٌٛصاسح ٚاٌٍغٕخ اٌّؼ١ٕخ ثّزبثؼخ دساعخ اٌخطخ اإلعزشار١غ١خ ألػّبي اٌؾظ ٚاٌؼّشح، ؽ١ش ٚعٗ خبدَ  

اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ ٚصاسح اٌؾظ ثاػذاد ئعزشار١غ١خ ألػّبي اٌؾظ ٚاٌؼّشح ٚاٌض٠بسح فٟ ظً اٌض٠بدح اٌّضطشدح ٌٍؾغبط ٚاٌّؼزّش٠ٓ ٚرغطٟ اٌـ 

 . ػبِبً اٌمبدِخ25

ٚلذ لبِذ اٌٍغٕخ اٌّىٛٔخ ِٓ ػذح عٙبد ؽى١ِٛخ ثٛضغ وشاعبد اٌششٚط ٚاٌّٛاطفبد ٌٍذساعخ ٚأْ ٠مَٛ ِؼٙذ خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ  

 .ثبإلششاف ػٍٝ اٌغٙخ اٌزٟ عزمَٛ ثاػذاد اٌذساعخ

ٚعزمَٛ اٌغٙخ اٌزٟ عززٌٛٝ ئػذاد اٌذساعخ ثزم٠ُٛ اٌٛضغ اٌؾبٌٟ ٌغٍغٍخ اٌخذِبد ٚاإلعشاءاد اٌّزؼٍمخ ثبٌؾظ ٚاٌؼّشح ٚاٌض٠بسح ِٓ  

اٌجذا٠خ ؽزٝ إٌٙب٠خ ِٚشاعؼخ ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌؾب١ٌخ ٚاٌّشاطذ اٌؾضش٠خ ٚالزشاػ اٌٛضغ األِضً ٌغٍغٍخ خذِبد ٚئعشاءاد اٌؾظ ٚاٌؼّشح 

اٌزٟ رمذَ ٌٍؾغبط ُٚ٘ فٟ ثالدُ٘ ٚػٕذ ٚطٌُٛٙ ئٌٝ اٌٍّّىخ ٚأصٕبء ئلبِزُٙ ٚؽزٝ ِغبدسرُٙ ٌٍٛطٛي ئٌٝ اٌٛضغ األِضً اٌزٞ ٠ؾمك اإلداسح 

 .اٌّزىبٍِخ ألػّبي اٌؾظ ٚاٌؼّشح ٚاٌض٠بسح

 .ٚعزطشػ اٌٛصاسح، لش٠جبً، ِششٚع ئػذاد اٌذاسعخ ٌٍّٕبلشخ أِبَ اٌّىبرت االعزشبس٠خ ػٍٝ آًِ أْ رغزغشق ئٔغبص اٌذساعخ رغؼخ أشٙش 

 .ٚلذ أٔشأد اٌٛصاسح ِىزجبً ٌٍّجبدساد ٚاٌذساعبد ع١ىْٛ ِٓ ضّٓ ِٙبِٗ ِزبثؼخ رٕف١ز االعزشار١غ١خ
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 (صور)وكيل وزارة احلج يتفلد مركز مراكبة ثفوجي احلجاج

 
  :( طذٜ )ػط١خ اٌّبٌىٟ 

لبَ ٚو١ً اٌٛصاسح ٌشإْٚ اٌؾظ اٌذوزٛس ؽغ١ٓ ثٓ ٔبطش اٌشش٠ف ثغٌٛخ رفمذ٠خ فٟ ِشوض رف٠ٛظ اٌؾغبط اٌّغبدس٠ٓ ٚوبْ فٟ 

اعزمجبٌٗ ِذ٠ش اٌّشوض األعزبر خبٌذ ِؾّٛد ػٍٛٞ ٚاطٍغ خالي اٌغٌٛخ ػٍٝ ع١ش اٌؼًّ ٚاٌزمٝ ثبٌّغإ١ٌٚٓ ثبٌّشوض ٚ ثؼذد ِٓ 

 . اٌؾغبط اٌز٠ٓ اصٕٛا ػٍٝ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٚظٙشد اثزغبِخ اٌشضٝ ػٍٝ ِؾ١بُ٘ ٚلبَ ثزمذ٠ُ اٌٛسٚد ٌُٙ

ِغًّ ا٘ذافٙب ثٕغبػ ٚٚفك - ٚهلل اٌؾّذ-ٚأوذ ٚو١ً ٚصاسح اٌؾظ فٟ رظش٠ؼ ػمت خزبَ اٌغٌٛخ أْ خطخ ٚصاسح اٌؾظ ٌٙزا اٌؼبَ ؽممذ 

ٚأشبد ثغٙٛد اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِشافك خذِخ اٌؾغبط اٌّغبدس٠ٓ ٚاٌؼًّ ػٍٝ رمذ٠ُ أفضً . ِب ٘ٛ ِشعَٛ ٌٙب ػجش ِخزٍف ِٛالغ رٕف١ز٘ب

 .اٌخذِبد ٚرٛف١ش اٌزغ١ٙالد ٌض١ٛف اٌشؽّٓ اٌّغبدس٠ٓ ئٌٝ ثٍذأُٙ ثؼذ أْ ِٓ هللا ػ١ٍُٙ ثأداء فش٠ضخ اٌؾظ

ٚربثغ لبئال ثأْ ِشوض ِشالجخ اٌؾغبط ٠شًّ خذِبد ئداس٠خ، ٚخذِبد ِغبٔذح رضُ اٌٍغٕخ اٌزٕف١ز٠خ ٌّشالجخ ٔمً اٌؾغبط ِٚشوضا 

طؾٟ ِٚىزجب ٌٍخطٛط اٌغؼٛد٠خ، ِٚىبرت ٌّإعغبد اٌطٛافخ ِٚىزجب ٌغغً اٌزف٠ٛظ اإلٌىزشٟٚٔ، ئضبفخ ئٌٝ ِىزت ٌٍضِبصِخ اٌّٛؽذ 

ٚآخش ٌٙذ٠خ اٌؾبط، وّب ٠شزًّ اٌّششٚع ػٍٝ صّب١ٔخ ِغبساد ئٌىزش١ٔٚخ ٌفشص اٌؾبفالد ثٙب ع١ّغ اٌزغ١ٙضاد اٌزم١ٕخ ٚا١ٌ٢خ اٌّزمذِخ 

ٌزغ١ًٙ ػ١ٍّخ رف٠ٛظ اٌؾغبط، ٚئٔٙبء ئعشاءارُٙ فٟ ِذح ال رزغبٚص صالس دلبئك ٌٍؾبفٍخ اٌٛاؽذح ٚث١ٓ أْ ِٓ رطٍؼبد اٌّشوض رؾغ١ٓ 

 500ِإششا٢داء فٟ اٌٛلذ فٟ اٌؼبَ اٌمبدَ ِج١ٕب أْ اٌّشوض ِضٚد ثبعزشاؽخ ٌٍؾغبط ثٙب وبفخ ٚعبئً اٌشاؽخ ِٚغغذ ٠زغغ ٌؾٛاٌٝ 

ًٍ ٚثٗ ِظٍٝ ٌٍٕغبء ِٚضٚد ثغ١ّغ اٌخذِبد ٚاٌزغ١ٙضا  ٠زجغ…دِظ
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 جحاج مينيون مبنفذ امعوال يش يدون ابخلدمات امللدمة مضيوف امرمحن

 

 

 :ئعّبػ١ً ِغٍّٟ- ػجذهللا ػىٛس - ِٕفز اٌطٛاي 

اشبد اٌؾغبط ا١ّٕ١ٌْٛ اٌؼبئذْٚ ػجش ِٕفز اٌطٛاي ثؼذ أداء ِٕبعه اٌؾظ ثبٌغٙٛد اٌزٟ لذِذ اصٕبء دخٌُٛٙ ٌٍؾظ اٌٝ خشٚعُٙ، 

ِمذ١ِٓ شىشُ٘ ٚرمذ٠شُ٘ ٌٍغٙٛد ٚاٌخذِبد اٌزٟ لذِذ ٌُٙ ٚاالعزمجبي االخٛٞ اٌشائغ اٌزٞ ٚعذٖٚ ِٓ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ِٕفز 

. اٌطٛاي

عٙٛد عجبسح 

٘زٖ أٚي ِشح ار٘ت ف١ٙب ئٌٝ اٌؾظ ألداء ٘زا اٌشوٓ اٌؼظ١ُ : رؾذس فٟ اٌجذا٠خ اٌؾبط ا١ٌّٕٟ ػجذهللا ِؾّذ غبٌت ِٓ ِؾبفظخ رؼض فمبي

ِٓ أسوبْ اإلعالَ ٚؽم١مخ ٌُ افبعأ ثٙزٖ اٌزغ١ٙالد ٚ٘زٖ اٌخذِبد اٌزٟ رمذَ ٌٍؾغبط اٌمبد١ِٓ ػجش ِٕفز اٌؾظ ؽ١ش إٔب عّؼٕب فٟ 

اٌغٕٛاد اٌّبض١خ ِٚٓ خالي اٌؾغبط اٌز٠ٓ عجك ٌُٙ اٌؾظ اْ ٘زٖ اٌغٙٛد ِغزّشح ٚال رزٛلف ٚهلل اٌؾّذ ٚال غشاثخ فٟ رٌه 

. فؾىِٛخ اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ عٙٛد٘ب عجبسح ٍِّٚٛعخ ٚٚاضؾخ فٟ خذِخ اإلعالَ ٚاٌّغ١ٍّٓ

أػّبي خ١شح 

أِب اٌؾبط ا١ٌّٕٟ اؽّذ ِغؼذ اٌؾى١ُ ِٓ ِذ٠ش٠خ ِؼجش ِؾبفظخ رِبس فمبي فشؽزٕب وج١شح ٚعؼبدرٕب غبِشح، ٚٔؾٓ فٟ طش٠مٕب ئٌٝ 

ثالدٔب ػبئذ٠ٓ ِٓ ِىخ اٌّىشِخ ثؼذ أداء ِٕبعه اٌؾظ ؽ١ش ٚعذٔب ف١ٗ وً اٌزغ١ٙالد اٌالصِخ ٚاالعزمجبي اٌغ١ًّ ِٓ ع١ّغ اٌغٙبد 

اٌّؼ١ٕخ فبٌخذِبد اٌظؾ١خ ِزٛفشح، ؽ١ش لبِٛا ثبٌىشف ػ١ٍٕب ٚاػطبئٕب ػالعبً ٌالِشاع اٌّؼذ٠خ فٕشىشُ٘ ػٍٝ ِب لذِٖٛ ٚ٘زٖ وٍٙب 

. ِٓ األػّبي اٌخ١شح اٌزٟ رمذِٙب ؽىِٛخ خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ فٕغأي هللا ٌٍغ١ّغ اٌزٛف١ك

سػب٠خ ِزىبٍِخ 

أِب اٌؾبط ِؾّذ غبٌت إٌٙبسٞ ِٓ ِؾبفظخ ؽغخ فمبي ٘زٖ األ٠بَ اٌّجبسوخ ِٓ اشٙش اٌؾظ ٠غت ػٍٝ اٌّغ١ٍّٓ ع١ّؼبً أْ ٠زمشثٛا 

ف١ٙب ئٌٝ هللا ثفؼً اٌطبػبد ٌىغت االعش ٚاٌضٛاة ٚالشه اْ اداء اٌشوٓ اٌخبِظ ِٓ أسوبْ اإلعالَ ٚ٘ٛ اٌؾظ أ١ِٕخ وً ِغٍُ ِٚٓ 

اِب ػٓ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٕ٘ب فٟ ِٕفز اٌطٛاي ف١مٛي اٌؾبط .. أعً رٌه ٘ب ٔؾٓ فٟ طش٠مٕب ئٌٝ ث١ذ هللا اٌؾشاَ ألداء ٘زا اٌشوٓ اٌؼظ١ُ

ِٕز أْ ٚطٍٕب ئٌٝ ِٕفز اٌطٛاي ٚٔؾٓ ٔغذ اٌزغ١ٙالد اٌّخزٍفخ ِٓ ؽ١ش أزٙبء اٌزأش١شاد ثىً ٠غش ٚعٌٙٛخ ٚخبطخ ِٓ : إٌٙبسٞ

سعبي اٌىشبفخ اٌز٠ٓ شب٘ذٔبُ٘ ٠مِْٛٛ ثّغبػذح سعبي اٌغٛاصاد إلٔٙبء عشػخ رأش١ش اٌغٛاصاد اٌخبطخ ثٕب وزٌه ل١بُِٙ ثزٛص٠غ 

ئضبفخ ئٌٝ ٚعٛد ِخ١ُ ٌٍؾغبط ٚسػب٠خ طؾ١خ ِزىبٍِخ، ٚ٘زا ١ٌظ ثغش٠ت .. ا١ٌّبٖ ٚاٌؼظبئش ػٍٝ اٌؾغبط ِٚغبػذح ع١ّغ اٌؾغبط

. ػٍٝ اٌشؼت اٌغؼٛدٞ اٌزٞ ٠فزخش دائّبً ثخذِخ اإلعالَ ٚاٌّغ١ٍّٓ

فشق شبعغ 

 عٕخ ٚ٘زٖ اٌؾغخ اٌضب١ٔخ 30ٚرؾذس اٌؾبط ػجذهللا ِظفش اؽّذ ِٓ ِؾبفظخ ئة ا١ّٕ١ٌخ، فمبي ٌمذ وبٔذ اٌؾغخ األٌٚٝ ٌٟ لجً ؽٛاٌٟ 

ٚاٌؾّذ هلل ٚشب٘ذد اٌفشق اٌىج١ش ٚاٌشبعغ فٟ اٌخذِبد ث١ٓ رٍه اٌفزشح ٚا٢ْ، فب٢ْ ٔؾّذ هللا اٌخذِبد سائؼخ ٚػٍٝ اٌٛعٗ 

. اٌّطٍٛة ٚال ٠ٕمض ِٕٙب أٞ شٟء، ٚوزٌه اٌزغ١ٙالد اٌىج١شح اٌزٟ لذِٙب ٌٕب اٌؼبٍِْٛ فٟ ٘زا إٌّفز
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 أ مف 61مؤسسة معويف جحاج دول جنوب أ س يا ثفوج 

ىل بدلاهنم  حاج ا 

 

 :عبِٟ ػٍٟ- ِىخ اٌّىشِخ 

 أٌف ؽبط ِٕز ثذا٠خ ػ١ٍّخ اٌزف٠ٛظ ؽزٝ أِظ ئٌٝ ثٍذأُٙ 90فٛعذ ِإعغخ ِطٛفٟ ؽغبط دٚي عٕٛة آع١ب 

َّٓ هللا ػ١ٍُٙ ثأداء  ٚئٌٝ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٌض٠بسح ِغغذ اٌّظطفٝ ػ١ٍٗ أفضً اٌظالح ٚأرُ اٌزغ١ٍُ، ثؼذ أْ ِ

. اٌشوٓ اٌخبِظ ِٓ أسوبْ اإلعالَ ثىً ٠غش ٚعٌٙٛخ ٚأِبْ

 أٌف ؽبط ِّٓ 61ٚأفبد سئ١ظ ِغٍظ ئداسح اٌّإعغخ اٌذوزٛس سأفذ ثٓ ئعّبػ١ً ثذس ثأٔٗ رُ رف٠ٛظ أوضش ِٓ 

رزششف اٌّإعغخ ثخذِزُٙ ئٌٝ ثٍذأُٙ فٟ دٚي عٕٛة آع١ب ػجش ِطبس اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ ثغذح، ٚوزٌه 

 أٌف ؽبط ئٌٝ ثٍذأُٙ ػٓ طش٠ك اٌجش، ف١ّب رُ رف٠ٛظ أوضش ِٓ أٌفٟ ؽبط ئٌٝ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح 27رف٠ٛظ أوضش ِٓ 

ِإوذاً أْ ػ١ٍّخ اٌزف٠ٛظ رزُ ٚفك اٌزؼ١ٍّبد . ٌض٠بسح اٌّغغذ إٌجٛٞ اٌشش٠ف ِٚٓ صُ اٌّغبدسح ئٌٝ أٚطبُٔٙ

الفزبً . اٌظبدسح ِٓ ٚصاسح اٌؾظ، ٚرُٕفَّز ؽغت عذاٚي سؽالد اٌّغبدسح، عٛاء ئٌٝ عذح أٚ ئٌٝ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح

 أٌف ؽبط، ِش١شاً ئٌٝ أٔٗ رُ اعزمجبي ع١ّغ 416٘ـ أوضش ِٓ 1435إٌظش ئٌٝ أْ اٌّإعغخ اعزمجٍذ ٘زا اٌؼبَ 

 ِغّٛػخ 117اٌؾغبط ثشىً ِجشِظ ثبٌزؼبْٚ ِغ ِغّٛػبد اٌخذِخ ا١ٌّذا١ٔخ فٟ اٌّإعغخ اٌجبٌغ ػذدُ٘ 

. خذِخ ١ِذا١ٔخ

ٚث١ّٓ أٔٗ رُ رغ١ٕذ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٛظف١ٓ اٌّإ١ٍ٘ٓ ػ١ٍّبً ٚػ١ٍّبً ٌإلششاف ػٍٝ ػ١ٍّخ ِغبدسح اٌؾغبط ئٌٝ 

ثٍذأُٙ أٚ ئٌٝ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، ِإوذاً أْ ٕ٘بن سلبثخ ِشذدح ػٍٝ ِشاوض اٌزف٠ٛظ، عضء ِٕٙب ١ِذأٟ، ٚا٢خش 

. ئٌىزشٟٚٔ، ٌٍزأوذ ِٓ ع١ش ػ١ٍّخ ِغبدسح اٌؾغبط ٚفك اٌخطظ اٌّشعِٛخ

ِج١ٕبً أْ ٕ٘بن رؼبٚٔبً ِجبششاً ِغ ٚصاسح اٌؾظ ِٚىبرت شإْٚ اٌؾغبط ٚئداسح اٌغٛاصاد ٌضّبْ ِغبدسح اٌؾغبط، 

. ٚؽً وً اإلشىب١ٌبد اٌزٟ لذ رؼزشع طش٠مُٙ

ِش١ذاً فٟ اٌٛلذ رارٗ ثبٌغٙٛد اٌىج١شح ٚاٌؾض١ضخ اٌزٟ ثُزٌذ ِٓ اٌغٙبد وبفخ اٌّؼ١ٕخ ثشإْٚ اٌؾظ ٚاٌؾغبط 

- ٚهلل اٌؾّذ - فٟ رؾم١ك إٌغبػ اٌجب٘ش - ػض ٚعً - خالي ِٛعُ اٌؾظ؛ ِب وبْ ٌٗ ثبٌغ األصش ثؼذ رٛف١ك هللا 

ألػّبي اٌؾظ وبفخ، عبئالً هللا اٌؼٍٟ اٌمذ٠ش أْ ٠زمجً ِٓ اٌؾغبط ؽغُٙ، ٚأْ ٠غؼً ؽغُٙ ِجشٚساً ٚعؼ١ُٙ 

ِشىٛساً ٚرٔجُٙ ِغفٛساً، ٚػٛدح ؽ١ّذح ئٌٝ أٚطبُٔٙ ُٚ٘ ِؾٍّْٛ ثأعًّ اٌزوش٠بد ػٓ ٘زٖ اٌجالد اٌّجبسوخ 

. ٚؽىِٛزٙب ٚشؼجٙب
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  أ مف خدمة مضن برانمج امتحفزي43هدية احلاج واملعمتر ثلدم 

 

 

: ع١ٍّبْ ١٘ٚت- رظ٠ٛش / عبِٟ ػٍٟ - ِىخ اٌّىشِخ 

 

 أٌف خذِخ ضّٓ ثشٔبِظ اٌزؾف١ض اٌّظُّ خظ١ًظب ٌٍمبئ١ّٓ 43لذِذ عّؼ١خ ٘ذ٠خ اٌؾبط ٚاٌّؼزّش اٌخ١ش٠َّخ ثّىخ اٌّىشِخ 

اس ِٓ سعبي األِٓ ٚغ١شُ٘ ِٓ ِخزٍف اٌمطبػبد اٌؼغىش٠خ ٚاٌّذ١ٔخ ِٓ أعً  ّٚ ػٍٝ خذِخ اٌؾغبط ٚاٌّؼزّش٠ٓ ٚاٌض

رؾف١ضُ٘ ٚرمذ٠ُ اٌٙذا٠ب إٌّبعجخ ٌُٙ ٚثش اٌشٚػ اٌّؼ٠ٕٛخ اإل٠غبث١َّخ ف١ُٙ ٚؽضُّٙ ػٍٝ رمذ٠ُ اٌّض٠ذ ِٓ اٌغٙٛد ػٍٝ أوًّ 

ٚعٗ فٟ ألذط ثمبع األسع ِٓ خالي ر١ٙئخ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ أٚ رمذ٠ُ إٌّزغبد اٌزٟ رغًٙ ػ١ٍُٙ أداء أػّبٌُٙ ٚرخفف 

. ػ١ٍُٙ ِشبلٗ ٚطؼٛثبرٗ

 َّّٓ  (ٔؼزٕٟ ثىُ ٌزؼزٕٛا ثُٙ)ٚأٚضؼ ِذ٠ش ػبَ اٌغّؼ١خ ِٕظٛس اٌؼبِش أْ اٌغّؼ١خ خظظذ شؼبسا ٌجشٔبِظ اٌزؾف١ض ٠زَض

ِف١ًذا أٔٗ رُ ِٓ خالي اٌجشٔبِظ رمذ٠ُ اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌّزغبد وبٌّظالد ٚاٌّشاٚػ ا١ٌذ٠ٚخ ٚاٌٛعجبد اٌخف١فخ ٚا١ٌّبٖ اٌجبسدح 

ٚاٌؼظ١شاد ٚاٌّضٍغبد ٚاٌؼذ٠ذ ِٓ إٌّزغبد ٚرٌه فٟ ِىخ اٌّىشِخ ٚاٌّشبػش اٌّمذعخ، ِٛضًؾب أْ اٌغّؼ١خ رؼًّ ػٍٝ 

رٕف١ز اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجشاِظ ثؼذ أزٙبء اٌؾغبط ِٓ أداء ِٕبعىُٙ فٟ اٌّشبػش اٌّمذعخ وجشٔبِظ اٌزٛد٠غ ٚثشاِظ اٌغم١ب 

ِٚغبػذح رٚٞ االؽز١بعبد ٚاثٓ اٌغج١ً إٌّمطغ ِٓ ؽغبط ث١ذ هللا اٌؾشاَ الفزًب إٌظش ئٌٝ أْ اٌغّؼ١خ رؼًّ ثبٌزىبًِ ِغ 

. اٌغٙبد األخشٜ فٟ رمذ٠ُ خذِبرٙب ٌض١ٛف اٌشؽّٓ
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 ربط ال سورة برحالت معينة مينع امزحام: كال

 همندس سعودي يعرح ملرتحًا حلل أ زمة زحام كعار املشاعر
 

 

 

 :اٌش٠بع- عجك- ػجذهللا اٌجشلبٚٞ

الزشػ إٌّٙذط اٌغؼٛدٞ فٙذ اٌّجبسن، ؽالً إلشىب١ٌخ صؽبَ لطبس اٌّشبػش، ٚاٌزٟ رىشسد خالي ِٛاعُ اٌؾظ فٟ األػٛاَ  

 . اٌّبض١خ، ِج١ٕبً أْ اإلشىب١ٌخ رىّٓ فٟ ػذَ رؾذ٠ذ أٚلبد اٌشؽالد ٌىً ؽبط

ٚالزشػ رشل١ُ سؽالد اٌمطبس ٚسثظ األعٛسح ثٙزٖ اٌشؽالد وّب ٘ٛ اٌؾبطً فٟ وشٚد طؼٛد اٌطبئشاد؛ ٌضّبْ ػذَ  

اٌزضاؽُ اٌىج١ش ٌٍؾغبط ثغٛاس اٌّؾطبد فٟ ٚلذ ٚاؽذ، ِز١ّٕبً رطج١ك االلزشاػ فٟ اٌّٛعُ اٌّمجً؛ ٌٍمضبء ػٍٝ أصِخ 

 .اٌضؽبَ

لطبس اٌّشبػش ِششٚع ؽضبسٞ سائذ اخزظش صِٓ إٌفشح ِٓ ػشفخ ئٌٝ ِضدٌفخ ِٓ اٌغبػبد : "ٚؽٛي االلزشاػ لبي 

اٌطٛاي ئٌی دلبئك ِؼذٚدح، ٌىٓ اٌفشؽخ ثٙزا اٌّششٚع اٌؾضبسٞ ػىش٘ب اٌغٙذ ٚاٌضٕه اٌزٞ ٠ٛاعٙٗ اٌؾبط ٌٍٛطٛي ئٌی 

ِؾطخ اٌمطبس فٟ اصدؽبَ شذ٠ذ ٠ّضٟ ف١ٗ اٌغبػبد فٟ سؽٍخ ِض١ٕخ، ٚاٌغش فٟ ٘زا االصدؽبَ عججٗ ا١ٌ٢خ اٌّزجؼخ فٟ 

رف٠ٛظ اٌؾغبط ئٌی سؽالد اٌمطبس اٌّززبثؼخ، ٚاٌزٟ اػزّذد اٌزف٠ٛظ اٌضِٕٟ ٌٍؾّالد أعبعبً ٌٍزٕظ١ُ، ٚ٘زٖ ا١ٌ٢خ ٌُ رؾمك 

 ."إٌغبػ اٌّطٍٛة خالي اٌضالس ِٛاعُ اٌّبض١خ ِغ وضشح اٌززِش ِٕٙب

ٕ٘بن ؽً عًٙ ٠ٕٟٙ اٌّشىٍخ ٠ٕٟٚٙ اٌّؼبٔبح اٌّزىشسح ثارْ هللا، ٠ٚغؼً سؽٍخ اٌمطبس سؽٍخ ": "اٌّجبسن"ٚأضبف  

 (األعٛسح)ِّزؼخ، فّٓ اٌّؼٍَٛ أْ ٌذ٠ٕب لشاثخ اٌغز١ٓ سؽٍخ لطبس ِٓ ػشفخ ئٌی ِضدٌفخ وشٚد اٌظؼٛد ٌٙب ع١ّؼبً ٚاؽذح 

 طبئشح رٕمً اٌّغبفش٠ٓ ِٓ عذح ئٌی اٌش٠بع فٟ ٠َٛ ٚاؽذ ٚاٌضالص١ٓ 60ٚ٘زا أعبط اإلشىبي ٚ٘ٛ أشجٗ ِب ٌٛ وبْ ٌذ٠ٕب 

ئٔٙب ! رخ١ً االصدؽبَ اٌفٛضٝ اٌزٟ رؾذس فٟ اٌّطبس (أعٛسح)أٌف ساوت ٌذ٠ُٙ وشٚد طؼٛد ِٛؽذح ػٍی ع١ّغ اٌطبئشاد 

 ."ؽبٌخ ِشبثٙخ ٌّب ٠ؾذس فٟ ِؾطبد اٌمطبس

ئراً اٌؾً اٌّطٍٛة اٌغًٙ ٘ٛ فمظ رشل١ُ اٌشؽالد ٚسثظ األعٛسح ثشلُ اٌشؽٍخ ٌٓ ٠ؾزبط اٌؾبط ئٌی اٌزؾشن ِٓ : "ٚربثغ 

 ."ِخ١ّٗ فٟ ػشفخ لجً اٌشؽٍخ، ٌٚٓ ٠ّضٟ اٌغبػبد اٌطٛاي فٟ اصدؽبَ ِشثه أِبَ اٌّؾطبد

 ."ع٠ٕٛبً ٔىشس طشػ ٘زا اٌؾً فًٙ ٠ب رشٜ ٠غذ اٌمجٛي فٟ اٌّٛعُ اٌمبدَ؟: "ؽذ٠ضٗ لبئالً " اٌّجبسن"ٚاخززُ  
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مسمل جديد يعلن اسالم عائلته بعد اثصاهل هبم من املشاعر امللدسة 

 

 
اٌش٠بع- اٌّذ٠ٕخ   

12/10/2014األؽذ   

اٌزٞ أطٍمٗ اٌّىزت اٌزؼبٟٚٔ ٌٍذػٛح ٚاإلسشبد ٚرٛػ١خ اٌغب١ٌبد ثبٌجذ٠ؼخ فٟ " ثٍغٕٟ اإلعالَ"أعُٙ ِششٚع 

ِذ٠ٕخ اٌش٠بع اٌزٞ ٠ششف ػ١ٍٗ ٚصاسح اٌشإْٚ اإلعال١ِخ ٚاألٚلبف ٚاٌذػٛح ٚاإلسشبد، فٟ ل١بَ ِغٍُ عذ٠ذ 

ِٓ اٌغٕغ١خ اٌفٍج١ٕ١خ أدٜ ِٕبعه اٌؾظ ِغ اٌّىزت ثذػٛح أٍ٘ٗ ٠َٛ ػ١ذ األضؾٝ ِٓ اٌّشبػش اٌّمذعخ ٚرؾذس 

 .ٌُٙ ػٓ اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ ِٚب شب٘ذٖ األِش اٌزٞ عؼً أِٗ ٚصٚعزٗ ٚاخزٗ ٚاخ١ٗ ٠شٙشْٚ ئعالُِٙ فٟ ثالدُ٘

٠ٙذف ئٌٝ " ثٍغٕٟ االعالَ"ِٓ عبٔجٗ، أوذ اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ ٌٍّىزت اٌش١خ ِؾّذ ثٓ اثشا١ُ٘ اٌغجش اْ ِششٚع 

، ٚرؼزّذ آ١ٌخ اٌؼًّ فٟ ٘زٖ اٌخذِخ ػٍٝ ئسعبي ِؼٍِٛبد 0555988899اٌذػٛح ػٓ طش٠ك اٌٙبرف إٌمبي 

اٌشخض اٌّشاد دػٛرٗ ٌإلعالَ ثشعبٌخ ٔظ١خ ٚرزضّٓ اعّٗ، سلّٗ، عٕغ١زٗ، د٠بٔزٗ، ٚاٌٍغخ اٌزٟ ٠زؾذس ثٙب، 

صُ ثؼذ رٌه رظً اٌشعبٌخ ئٌٝ عٙبص اٌؾبعت ا٢ٌٟ، ؽ١ش رىْٛ اٌشش٠ؾخ داخٍٗ ف١مَٛ اٌجشٔبِظ ثؼذ رٌه ثزؾ١ًٍ 

 .اٌشعبئً صُ فشص٘ب ٚرّش٠ش٘ب ئٌٝ أؽذ اٌذػبح إٌّبعج١ٓ ؽغت ث١بٔبد اٌّذػٛ ٚاٌذاػ١خ
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 مرتجام متوعية احلجاج ابملدينة 230عضوا و 199

 

 

 )اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح)ػجذاٌؼض٠ض اٌّؼ١شفٟ 

ٌواصل فرع هٌئة األمر بالمعروف والنهً عن المنكر بالمدٌنة المنورة تنفٌذ خطته لموسم الحج الثانً تتضمن أعمال اللجان 

 مترجما لعدد من اللغات، موزعٌن 230 عضوا مٌدانٌا، إضافة لـ199العاملة والمراكز التوجٌهٌة لموسم الحج ٌنفذها أكثر من 

 .نقاط توزٌع (5)مراكز توجٌهٌة، إلى جانب  (4)على 

التواجد المكثف للهٌئة فً أماكن ٌفد إلٌها الزوار فً المزارات والمساجد التارٌخٌة، بهدف توعٌتهم  (عكاظ)ورصدت عدسة 

 .وتوجٌههم من خالل توزٌع المطبوعات والكتٌبات اإلرشادٌة والدعوٌة بجمٌع اللغات علٌهم فً المراكز التوجٌهٌة

وتتركز أعمال الهٌئة فً الحج بالمدٌنة المنورة من خالل مركز هٌئة البقٌع، وشهداء أحد، والخندق، والمنطقة المركزٌة، 

 .والمٌقات، إضافة إلى كبٌنة توجٌهٌة قرب مسجد قباء

وأكد سالم بن حاج الخامري مدٌر فرع الهٌئة بالمدٌنة أن الفرع ٌسعى لتحقٌق أهداف الخطة العامة للرئاسة العامة لهٌئة األمر 

بالمعروف والنهً عن المنكر التً تتضمن التعرٌف باألماكن التً ٌقصدها الزوار وآداب الزٌارة الشرعٌة وتقدٌم النصح 

واإلرشاد بالكلمة والموعظة الحسنة، فضال عن توزٌع بعض الكتٌبات والمطوٌات والهداٌا الرمزٌة لهم إضافة لوجود الشاشات 

 .التً تعرض أفالما توعوٌة
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  س نوات4امعثور عىل جامثن حاج ثوىف جببال املزدمفة منذ 

 

 : اٌٛئبَ- ِىخ 

وشفذ اٌغٙبد األ١ِٕخ ثبٌؼبطّخ اٌّمذعخ ػٓ ػضٛس٘ب ػٍٝ عضخ ِزؾٍٍّخ ألؽذ اٌؾغبط ثغجبي ِشؼش اٌّضدٌفخ، ِٛضؾخ أْ 

 .ربس٠خ اٌٛفبح ٠ؼٛد ألسثغ عٕٛاد ِبض١خ

ٚأٚضؼ إٌبطك اإلػالِٟ ثششطخ ِٕطمخ ِىخ اٌّىشِخ اٌّمذَ اٌذوزٛس ػبطٟ ثٓ ػط١خ اٌمششٟ، أْ ثالغب ٚسد ئٌٝ اٌغٙبد 

 .ػٓ عضخ ِزؾٍٍخ فٟ أؽذ عجبي ِشؼش ِضدٌفخ (اٌغجذ)األ١ِٕخ ثششطخ اٌؼبطّخ اٌّمذعخ أِظ 

ٚأشبس ئٌٝ أٔٗ ثبالٔزمبي ئٌٝ اٌّٛلغ ٚئعشاء اٌّؼب٠ٕخ ارضؼ أْ اٌغضخ رؼٛد ٌشخض ِزٛفّٝ لجً أسثغ عٕٛاد رمش٠جب، ؽغت 

 .ئفبدح اٌطج١ت اٌششػٟ

 .ٚأضبف أْ اٌزؾم١مبد ٚاٌفؾٛطبد ِب صاٌذ عبس٠خ ٌّؼشفخ شخظ١خ اٌّزٛفّٝ ٚأعجبة اٌٛفبح
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 عذح- ا١ٌَٛ

ثذأد اٌخطٛط اٌغؼٛد٠خ ػ١ٍّبرٙب اٌزشغ١ٍ١خ ٌٕمً اٌؾغبط فٟ ِشؽٍخ اٌّغبدسح ئٌٝ ع١ّغ أٔؾبء اٌؼبٌُ ِٓ وً ِٓ ِطبس 

اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ ثغذح ِٚطبس األ١ِش ِؾّذ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٚفك اٌخطخ اٌّؼزّذح، ثؼذ أْ 

 .سؽٍخ داخ١ٍخ ٌؾغبط اٌذاخً« 76»سؽٍخ د١ٌٚخ ثبإلضبفخ ئٌٝ « 531»ٚ «  آالف10»أدٚا ِٕبعه اٌؾظ ػجش رشغ١ً 

ٚأٚضؼ ِذ٠ش ػبَ اٌخطٛط اٌغ٠ٛخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ إٌّٙذط طبٌؼ اٌغبعش، أْ اٌّإعغخ رؾشص ِٓ خالي خطزٙب 

اٌغ٠ٕٛخ ٌٕمً ض١ٛف اٌشؽّٓ ػٍٝ رمذ٠ُ خذِبد ِزىبٍِخ ٌض١ٛف اٌشؽّٓ ثٙذف رغ١ًٙ ئعشاءاد عفشُ٘ ػٕذ ِغبدسرُٙ 

 ِؾطخ 100ٚػٛدرُٙ ئٌٝ د٠بسُ٘ ثغالِخ هللا، ٚأفبد ثأْ اٌؼ١ٍّبد اٌزشغ١ٍ١خ ٌٕمً اٌؾغبط فٟ ِشؽٍخ اٌمذَٚ ِٓ أوضش ِٓ 

د١ٌٚخ ِٚٓ ِخزٍف ِٕبطك اٌٍّّىخ رُ رغ١١ش٘ب ٚفك اٌخطخ اٌّؼزّذح اٌزٟ رؾظٝ ثذػُ ِٓ األ١ِش فٙذ ثٓ ػجذهللا ثٓ ِؾّذ 

سئ١ظ ا١ٌٙئخ اٌؼبِخ ٌٍط١شاْ اٌّذٟٔ سئ١ظ ِغٍظ ئداسح اٌّإعغخ اٌؼبِخ ٌٍخطٛط اٌغ٠ٛخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ثبإلضبفخ ئٌٝ 

اٌّزبثؼخ ا١ٌّذا١ٔخ اٌّجبششح ِٓ اٌزٕف١ز١٠ٓ ٚسؤعبء اٌمطبػبد ثبٌخطٛط اٌغؼٛد٠خ اٌّخزٍفخ ٌضّبْ رؾم١ك اٌّؼذالد 

اٌزشغ١ٍ١خ اٌّغزٙذفخ، ٚث١ٓ أْ اٌخطخ اٌزشغ١ٍ١خ ٌّٛعُ اٌؾظ ٘زا اٌؼبَ رٙذف ئٌٝ ص٠بدح اٌّشبسوخ فٟ ٔمً اٌؾغبط ِٓ 

ٚاٌؾشص ػٍٝ رٛف١ش األػذاد اٌىبف١خ ِٓ اٌطبئشاد « اٌغؼٛد٠خ»ع١ّغ أٔؾبء اٌؼبٌُ ِٓ خالي االعزفبدح ِٓ أعطٛي 

طبئشح ِغ رىض١ف اٌغٙٛد ٌزمذ٠ُ أفضً اٌخذِبد « 29»اٌّغزأعشح راد اٌغؼخ اٌّمؼذ٠خ اٌؼب١ٌخ ٌٕمً اٌؾغبط، ٚرُ اعزئغبس 

ٌض١ٛف اٌشؽّٓ ػٍٝ ِزٓ اٌطبئشاد ٚفٟ ع١ّغ ِٛالغ اٌخذِخ ئٌٝ عبٔت رؾم١ك أػٍٝ ٔغجخ أضجبط رشغ١ٍٟ ٌّغبدسح 

فٟ ِغبي اٌغالِخ ٌٍؾغبط ٚاٌطبئشاد ٚاٌؼب١ٍِٓ، ثبإلضبفخ ئٌٝ % 100اٌشؽالد فٟ ِٛاػ١ذ٘ب اٌّغذٌٚخ ٚرؾم١ك ٔغجخ 

 .عشػخ ئسعبي أِزؼخ اٌؾغبط ٚاٌؼّشح دْٚ أٞ رأخ١ش
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