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 يستقبل السفير الكينىوزير الحج والعمرة 

 

 
 سم وا 2116أغسطس  11ق هـ المواف 1431ذو القعدة  14مكة المكرمة 

استقبل معالً وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه فً مكة المكرمة 

 .الٌوم سفٌر جمهورٌة كٌنٌا لدى المملكة محمد عبدى محمود

وجرى خالل اللقاء مناقشة المواضٌع المتعلقة بتنظٌم شؤون حجاج كٌنٌا لموسم حج هذا العام 

1431. 

فٌر كٌنٌا بالمملكة من جانبه, بالجهود والتسهٌالت الكبٌرة التً تبذلها حكومة خادم الحرمٌن أشاد س

 .الشرٌفٌن لخدمة ضٌوف الرحمن حجاج بٌت هللا الحرام لٌؤدوا مناسكهم بكل ٌسر وسهولة

 

 وزير الحج والعمرة يستقبل السفير البلجيكي
 

 سم وا 2116أغسطس  11هـ الموافق  1431ذو القعدة  15جدة 

استقبل معالى وزٌر الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن الٌوم السفٌر البلجٌكً لدى 

المملكة السٌد غٌرت كرٌل, وجرى خالل اللقاء مناقشة المواضٌع المتعلقة بشؤون حجاج بلجٌكا 

 .هـ1431لموسم حج هذا العام 

 -اد السفٌر البلجٌكً بالمشارٌع الكبرى التً نفذتها حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن من جهته أش

لخدمة ضٌوف الرحمن, منوهاً بالجهود التً تقدمها المملكة للحجاج, لتسهٌل أداء  -حفظه هللا 

 .مناسكهم بكل ٌسر وسهولة
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عبر ( حاجاً يمثلون الفوج األول من الحجاج العراقيين  121وصول ) 
 منفذ جديدة عرعر

 
 

( حاجاً ٌمثلون  121ٌدة عرعر البري بمنطقة الحدود الشمالٌة مساء الٌوم ) وصل إلى منفذ جد

وقدمت للحجاج أفضل الخدمات منذ وصولهم .( حافالت6الفوج األول من الحجاج العراقٌٌن تقلهم )

لمدٌنة الحجاج التً ٌتوفر بها كل الخدمـات وجمٌع التسهٌالت من الخدمات الجمركٌة والجوازات , 

( سرٌراً بكامل األقسام 51مات الصحٌة المتمثلة بالمستشفى الموسمً الذي ٌتسع لـ )ومنها الخد

والمختبرات والصٌدلٌة وقسم المتابعة المركزة والعٌادات الخارجٌة ومراكز التطعٌم , كما تم تزوٌد 

 وتعمل هذه المرافق على مدار الساعة بإشراف ومتابعة من صاحب.المنفذ بإسعافات عالٌة التجهٌز

السمو األمٌر الدكتور مشعل عبدهللا بن مساعد أمٌـر منطقة الحدود الشمالٌة رئٌس لجنة الحـج 

بالمنطقة الذي ٌحرص على توفٌر الخدمات لضٌوف الرحمن القادمٌن عبر منفذ جدٌدة عرعر 

البري فً ظـل توجٌهـات خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود وسمو ولً 

اللذان ٌحرصان على توفٌر أفضل الخدمات لضٌوف الرحمن منذ  -حفظهما هللا  -ـده األمـٌن عـه

وصولهم إلى المملكة وحتى عودتهم إلى أوطانهم سالمٌن غانمٌن بعد أن ٌمن هللا علٌهم لتأدٌة 

 .مناسكهم بكل ٌسر وطمأنٌنة فً ظل ما توفر لهم من تسهٌالت وخدمات مختلفة

لصحٌة بالمنطقة الشمالٌة عبدهللا ولمان العازمً الٌوم فً تصرٌٍح لوكالة وأوضح مدٌر الشؤون ا

األنباء السعودٌة أن المنفذ ٌقدم الخدمات الوقائٌة والعالجٌة للحجاج العراقٌٌن القادمٌن, مضٌفاً أنه تم 

سرًٌرا وعناٌة مركزة ومستودعات وإسعافات عالٌة  51تجهٌز المستشفى بالكامل والذي ٌتكون من 

لتجهٌزات, ومراقبة صحٌة للتطعٌم والفسح للباصات للدخول إلى جوازات والجمارك, مبًٌنا أن ا

موظًفا وموظفة ما بٌن أخصائٌٌن وأطباء عموم وفنٌٌن وممرضٌن  51عدد المكلفٌن بلغ أكثر من 

وممرضات وإدارٌٌن وسائقٌن, مشٌراً إلى أنه تم توفٌر كافة األدوٌة والتطعٌمات التً ٌحتاجها 

 .الحجاج

والتقت " واس " بالحجاج العراقٌون حٌث عبروا عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمٌن 

الشرٌفٌن الملك سلمان بن عبدالعزٌز آل سعود على الرعاٌة التً ٌحظى بها ضٌوف الرحمن 

 والخدمات التً تقدمها الجهات المعنٌة ذات العالقة بشؤون الحج والحجاج , مشٌدٌن بالتسهٌالت

 .والخدمات الجلٌلة التً قدمت لهم فً منفذ جدٌدة عرعر البري
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 وزارة الصحة تفعل خدمة "صحة ضيوف الرحمن .. لنا عنوان"

 
 سم وا 2116أغسطس  11هـ الموافق  1431ذو القعدة  15الرٌاض 

ٌواصل المركز الوطنً للمعلومات وتعزٌز الصحة تفعٌل خدمة " صحة ضٌوف الرحمن.. لنا 

, وعبر حساب الوزارة على 1112414444تً ٌنفذها المركز من خالل الرقم المجانً عنوان", ال

  saudimoh@.توٌتر

وٌبدأ المركز من األسبوع المقبل فً استضافة عدد من االستشارٌٌن واألخصائٌٌن فً التخصصات 

قدرتهم  الصحٌة المختلفة, للرد على أسئلة حجاج بٌت هللا الحرام, فٌما ٌخص حالتهم الصحٌة ومدى

 .على تأدٌة فرٌضة الحج دون مشاكل صحٌة

من الشهر الحالً على حاالت السكر والغدد الصماء  21 - 11وٌجٌب المركز خالل الفترة 

من  21 - 25وأمراض النساء والوالدة وجراحة الحوض الترمٌمٌة, كمــا ٌجٌب خالل المدة من 

واألمراض الصدرٌة والعناٌة المركزة وطب الشهر نفسه على استشارات القلب والقسطرة التداخلٌة 

 .عصًرا 3ظهًرا وحتى الـ  1األسرة, والمجتمع واألمراض المعدٌة, والجلدٌة, وذلك من الساعة الـ 

ٌـذكر أن أخصائٌات المركز الوطنً للمعلومات وتعزٌز الصحة بوزارة الصحة على استعداد كامل 

نصح واإلرشاد للحجاج وذوٌهم حول أهمٌة االلتزام طٌلة فترة الدوام وخالل أٌام العمل لتقدٌم ال

بالتطعٌمات األساسٌة واإلجبارٌة وأهمٌة االلتزام بالوصفات الدوائٌة وغٌرها من األمور الصحٌة 

 .على أداء نسكهم والحفاظ على صحتهم وسالمتهم -بإذن هللا  -التً تهمهم وتعٌنهم 
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 أمتار 3رئاسة الحرمين ترفع ثوب الكعبة المشرفة بمقدار 

 
 

 سم وا 2116أغسطس  11هـ الموافق  1431ذو القعدة  15مكة مكرمة 
وي الشرٌف ممثلة فً مصنع كسوة الكعبة قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النب

( ثالثة أمتار تقرٌباً وتغطٌة 3المشرفة الٌوم برفع الجزء السفلً من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار )
الجزء المرفوع بإزار من القماش القطنً األبٌض بعرض مترٌن تقرٌباً من الجهات األربع, وذلك 

هـ فً المحافظة على 1431مدة لموسم الحج لهذا العامجرٌاً على العادة السنوٌة وحسب الخطة المعت
 .كسوة الكعبة المشرفة من التمزٌق بسبب تعلق الطائفٌن بها أو من ٌرٌد العبث بجزء من الثوب

وبٌن مدٌر عام مصنع كسوة الكعبة المشرفة الدكتور محمد بن عبدهللا باجودة أن هذا اإلجراء من 
مة الكسوة حٌث ٌشهد المطاف أعداداً كبٌرة من الحجاج باب االحتراز والحفاظ على نظافة وسال

التً تحرص على لمس ثوب الكعبة وعلى الرغم مما فً ذلك من بعض االعتقادات غٌر الصحٌحة 
ٌُقدم بعض الحجاج على قطع بعض  إال أن كسوة الكعبة تتعرض جّراء ذلك لبعض الضرر, كما 

ٌعتقد فٌها ما ٌعتقد, وألجل ذلك تم رفع كسوة أجزاء من ثوب الكعبة ومنهم من ٌتبرك بالكسوة و
متراً, الفتا  41الكعبة المشرفة إلى مسافة أكثر من مترٌن ووضع قطع من القماش األبٌض وبمحٌط 

 .إلى أنه سٌعاد الوضع إلى طبٌعته بعد انتهاء الموسم إن شاء هللا
من معالً الرئٌس العام وأكد أن الرئاسة ممثلة بمصنع كسوة الكعبة المشرفة وبإشراف وتوجٌه 

لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشٌخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزٌز السدٌس ومتابعة 
من معالً نائب الرئٌس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور محمد بن ناصر الخزٌم تولى كسوة 

اداً الهتمام ورعاٌة خادم الحرمٌن الكعبة المشرفة عناٌة واهتماماً بالغٌن على مدار العام وذلك امتد
 .بالحرمٌن الشرٌفٌن ومرافقهما عامة وبالكعبة المشرفة تعظٌماً خاصاً  -حفظه هللا -الشرٌفٌن 
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المؤسسة األهلية لمطوفي حجاج الدول العربية تعقد اجتماعا برؤساء 
 مكاتب الخدمة الميدانية

 
  

  م واس 2116أغسطس  11هـ الموافق  3114ذو القعدة  15مكة مكرمة 

عقد رئٌس مجلس إدارة المؤسسة األهلٌة لمطوفً حجاج الدول العربٌة المطوف المهندس عباس بن 

هـ لشرح ومناقشة 1431عبدالغنً قطان, الٌوم اجتماعا مع رؤساء مكاتب الخدمة المٌدانٌة لحج 

لك بقاعة التدرٌب ببرج مطوفً الخطط التشغٌلٌة, بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة, وذ

 . بحً أم الجود 1العرب 

 11ألف حاج عربً من  211مكتب خدمة مٌدانٌة الستقبال  121وأوضح المهندس قطان أن هناك 

مطوف, مشٌراً إلى أنه تم عقد العدٌد من الدورات التدرٌبٌة وورش العمل  1511دولة, وٌعمل بها 

الل الفترة السابقة التً تم تسلٌط الضوء فٌها على تكثٌف وحلقات النقاش المفتوحة مع المطوفٌن خ

 . الجهود واالستمرار فً النقاط االٌجابٌة وتالفً السلبٌات من أجل راحة ضٌوف بٌت هللا الحرام

% من الحجاج للٌوم الثالث عشر فً مشعر منى  51ولفت إلى أنه تم التأكٌد على بقاء بما نسبته 

عمرة لخطط التفوٌج لهذا العام, مشٌرا إلى أنه تم التأكٌد على وفق توجٌهات وزارة الحج وال

المطوفٌن بتكثٌف توعٌة الحجاج فً مقرات مساكنهم عبر الملصقات الورقٌة وشاشات العرض 

حول الطرق السلٌمة التً ٌجب على الحاج أتباعها خالل رحلة الحج منذ وصوله للمملكة وبٌن 

 . لبالدهجنبات المشاعر المقدسة حتى مغادرته 
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وزارة الحج والعمرة تعتمد األنظمة االلكترونية والجداول الزمنية إلدارة 
 حركة الحشود

 

 سم وا 2116أغسطس  11هـ الموافق  1431ذو القعدة  15جدة 

هـ السبت المقبل أعماله للمرحلة الثانٌة, وذلك 1431ٌبدأ فرٌق عمل التفوٌج لموسم حج هذا العام 

الل شرح الخطط التنفٌذٌة لعملٌات التفوٌج والمحددات التنظٌمٌة والجداول الزمنٌة فً ورش من خ

 .عمل مع مؤسسات أرباب الطوائف وشركات ومؤسسات الحجاج والجهات المعنٌة كافة

كما اعتمدت الوزارة منهجٌات جدٌدة فً برامج تفوٌج الحجاج لهذا العام, بالتنسٌق مع الفرٌق 

عالقة فً منظومة الحج والعمرة, لتسهٌل عملٌات تفوٌج الحجاج, وتمكٌن ضٌوف والجهات ذات ال

الرحمن من أداء نسكهم بكل ٌسر وسهولة من خالل تضمٌن برامج مؤشرات التقٌٌم والقٌاس 

لألعمال المٌدانٌة بشكل فوري, واستخدام األدوات والتقنٌات الكفٌلة بجعل التفوٌج عمل موسمً 

ومحددات تنظٌمٌة فً جداول تفوٌج الحجاج, إلى جانب االلتزام فً منظومة منظم, وتطبٌق معاٌٌر 

حركة الحشود ومسارات التفوٌج, وحتمٌة االلتزام بالجداول الزمنٌة, ورغبات الحجاج فً رمً 

الجمرات, ومواقع مخٌمات الحجاج وبوابات الخروج ومواعٌد إصدار الجداول الزمنٌة والمسارات 

 .اإللٌكترونٌة

ن الخطة التنفٌذٌة لتفوٌج الحجاج تعتمد على نظام الرقابة اإللٌكترونٌة والكامٌرات لرصد ٌذكر أ

حركة الحشود, وتحلٌل القراءات المٌدانٌة, وتقٌٌد وتثبٌت التسجٌل الفوري للمخالفات عبر التقنٌات 

 .والتطبٌقات المحمولة
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 ج لميناء جدة اإلسالميوصول أول باخرة حجا
 

 سم وا 2116أغسطس  11افق هـ المو 1431ذو القعدة  15جدة 

وصلت إلى مٌناء جدة اإلسالمً الٌوم, أول باخرة تحمل طالئع حجاج بٌت هللا الحرام من الحجاج 

حاجاً, قدموا إلى المملكة ألداء مناسك الحج وفق نظام التأشٌرات  1131السودانٌٌن وعددهم 

ونٌا واختصر زمن اإللٌكترونٌة الذي سهل لهم سرعة الحصول على تأشٌرات الحج إلٌكتر

 .اإلجراءات

وكان فً استقبال الحجاج السودانٌٌن مدٌر عام فرع وزارة الحج والعمرة بمحافظة جدة عبدهللا 

محمد مرغالنً, والسفٌر عوض حسٌن أحمد زروق, والقنصل العام السودانً بجدة, وعدد من 

 .مسؤولً وزارة الحج والعمرة والقنصلٌة العامة السودانٌة

ٌر زروق عن شكره وتقدٌره لحكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن وأعرب السف

على اهتمامها ورعاٌتها الكبٌرٌن بضٌوف الرحمن القادمٌن من  -حفظه هللا  -عبدالعزٌز آل سعود 

جمٌع بقاع األرض ألداء مناسك الحج, منوهاً بحسن التنظٌم واالستقبال لحجاج بٌت هللا الحرام, 

برنامج ترحٌبً متوافق مع الخدمات الجلٌلة التً تقدم لعموم الحجاج والمعتمرٌن  حٌث كان هناك

 .القادمٌن فً كل عام , وتم تقدٌم ماء زمزم والهداٌا التذكارٌة لضٌوف الرحمن

كما عبر العدٌد من الحجاج السودانٌٌن عن فرحتهم بالدخول إلى المملكة بكل ٌسر وسهولة 

, حٌث تجاوز عدد السودانٌٌن القادمٌن عن طرٌق مٌناء جدة والوصول إلى األراضً المقدسة

ألف حاج, وسٌتواصل وصول البواخر حتى  25هـ 1431اإلسالمً ألداء مناسك الحج هذا العام 

 .الثالث من ذي الحجة وبمعدل باخرة ٌومٌاً 
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 رزبثغ ١ِذا١ٔب س١ش االسزؼذاداد السزمجبي اٌحد١ح« شؤْٚ اٌّسدذ إٌجٛٞ»
 اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح-صبدق ثخش  صا٘ذ

 81/81/6882اٌخ١ّس 

 

ػمذد اٌٍدٕخ اٌف١ٕخ ٚاٌخذ١ِخ ثٛوبٌخ اٌشئبسخ اٌؼبِخ ٌشؤْٚ اٌّسدذ إٌجٛٞ ٚأػعبء ِٓ اٌٍدٕخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌششػ١خ 

اخزّبػبً رٕس١م١بً ثشئبسخ سئ١س اٌٍدٕخ اٌف١ٕخ ٚاٌخذ١ِخ اٌّسزشبس ػجذاٌٛاحذ ثٓ ػٍٟ اٌحطبة ٚرٌه فٟ ِجٕٝ ٚوبٌخ 

جذاٌؼض٠ض اٌسذ٠س اٌشئ١س اٌؼبَ ٌشؤْٚ اٌّسدذ اٌحشاَ اٌشئبسخ ٚرٌه ثزٛخ١ٙبد ِٓ اٌذوزٛس ػجذاٌشحّٓ ثٓ ػ

  .ٚاٌّسدذ إٌجٛٞ

ٚأٚظح اٌحطبة أٔٗ رُ خالي االخزّبع االغالع ػٍٝ س١ش اسزؼذاداد ٚوبٌخ اٌشئبسخ اٌؼبِخ ٌشؤْٚ اٌّسدذ إٌجٛٞ 

 .فٟ اسزمجبي اٌحدبج ٚاٌخطػ ٚاٌجشاِح اٌّؼذح ِٓ لجً اإلداساد اٌخذ١ِخ السزمجبي ظ١ٛف اٌشحّٓ

شبس اٌحطبة إٌٝ أٔٗ رُ اٌٛلٛف ١ِذا١ٔب ػٍٝ األػّبي فٟ سبحبد اٌّسدذ إٌجٛٞ ِٕٚبلشخ ثؼط اٌّٛظٛػبد ٚأ

اٌزٟ رمَٛ ٚوبٌخ اٌشئبسخ اٌؼبِخ ٌشؤْٚ اٌّسدذ إٌجٛٞ ثزط٠ٛش٘ب ٚاٌؼًّ ػٍٝ رىث١ف خٙٛد اٌخذِبد اإلششاف١خ 

 . ٌٍزأوذ ِٓ وفبءح اٌخذِخ اٌّمذِخ

شؤْٚ اٌّسدذ اٌحشاَ ٚاٌّسدذ إٌجٛٞ ٚٔبئت اٌشئ١س اٌؼبَ ٌشؤْٚ اٌّسدذ إٌجٛٞ ٚث١ٓ اٌحطبة أْ اٌشئ١س اٌؼبَ ٌ

ٚفع١ٍخ ٚو١ً اٌشئ١س اٌؼبَ ٌشؤْٚ اٌّسدذ إٌجٛٞ ٠زبثؼْٛ األػّبي أٚال ثأٚي ِٓ خالي اٌزمبس٠ش ا١ِٛ١ٌخ اٌزٟ رشفغ 

 . إ١ٌُٙ ػٓ س١ش اٌؼًّ ٚاإلٔدبص
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 ٌحشَ إٌجٛٞفٟ سبحبد ا« اٌٛسد٠بد»ػصبثخ ِزسٛالد رؼًّ ثٕظبَ 

 اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح -ػجذاٌشح١ُ اٌحذادٞ 

 81/81/6882اٌخ١ّس 

 

الد اٌٛافذاد ٚاٌالرٟ ٠شرذ٠ٓ اٌؼجبءح رشٙذ سبحبد اٌحشَ إٌجٛٞ اٌشش٠ف خالي ٘زٖ  ّٛ األ٠بَ أػذاًدا ِزضا٠ذح ِٓ اٌّزس

الد « اٌّذ٠ٕخ»اٌسؼٛد٠خ ِّب ٠ؼىس أطجبًػب س١ئًب ٌذٜ صٚاس اٌحشَ إٌجٛٞ ،  ّٛ سصذد ػصبثخ ِٓ ٘ؤالء اٌّزس

١ت إٌٛثبد ٌٙٓ ٚاٌالرٟ رج١ّٓ أّٔٙٓ ٠ّبسسٓ ٘زٖ اٌّخبٌفخ ػجش ٔٛثبد ٔٙبس٠خ ِٚسبئ١خ ح١ث رمَٛ خٙخ ِدٌٙٛخ ثزشر

ٚوزا إ٠صبٌٙٓ ر٘بثًب ٚإ٠بثًب!!.. ح١ث رغبدس اٌذفؼخ إٌٙبس٠خ فٛس غشٚة اٌشّس ٌزحزً اٌؼصبثخ األخشٜ ِٛالؼٙب فٟ 

  .!إٌٛثخ اٌّسبئ١خ

ِٓ خٙزٗ لبي أحذ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ثٛاثبد اٌّسدذ إٌجٛٞ اٌشش٠ف: ٕ٘بن ػصبثبد ِٓ خٕس١بد ِخزٍفخ رمَٛ ٔٙبًسا 

ٕسبء ٌسبحبد اٌّسدذ إٌجٛٞ اٌشش٠ف ٚثؼذ صالح اٌّغشة رأرٟ اٌس١بسح ٚرأخز اٌّزسٛالد ثزٛص١ً ِدّٛػخ ِٓ اٌ

 . ِٓ ِىبْ ِزفك ػ١ٍٗ ِسجمًب ٚرىْٛ ٘زٖ اٌس١بسح ِحٍّخ ثأخش٠بد ٌّّبسسخ اٌزسٛي ١ٌالً 

١ٔخ لسُ ٚحٛي ٘زٖ اٌظب٘شح لبي اٌذوزٛس أحّذ ثٓ ػجذاٌدجبس اٌشؼجٟ األسزبر اٌّشبسن ثى١ٍخ ا٢داة ٚاٌؼٍَٛ اإلٔسب

اٌذساسبد اإلسال١ِخ: اٌزسٛي داخً اٌّسدذ إٌجٛٞ اٌشش٠ف ٚسبحبرٗ ال ٠دٛص ششػب ألْ ٘ؤالء اٌّزسٛالد ٠شغٍٓ 

 .اٌّص١ٍبد ػٓ اٌؼجبدح ٚاٌصالح وّب أّٔٙٓ ٠شرذ٠ٓ اٌؼجبءح اٌسؼٛد٠خ ِّب ٠ؼىس أطجبًػب س١ئًب ٌذٜ صٚاس اٌّذ٠ٕخ

َ فشع ٚصاسح اٌؼًّ ٚاٌز١ّٕخ االخزّبػ١خ ٌٍز١ّٕخ االخزّبػ١خ ِٓ خٙزٗ أٚظح ػٍٟ ثٓ غشَ هللا اٌغبِذٞ ِذ٠ش ػب

ثّٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح أْ دٚس اٌفشع فٟ ِىبفحخ اٌزسٛي ثبٌّٕطمخ ٠مَٛ ػٍٝ اٌّشبسوخ فٟ اٌٍدبْ اٌّخزصخ 

ثّزبثؼخ اٌّزسٛالد ٠ٚؼزجش األِٓ اٌؼبَ اٌشو١ضح اٌشئ١سخ فٟ ِىبفحخ ٘زٖ اٌظب٘شح ح١ث ّٔصذ اٌزؼ١ٍّبد ػٍٝ أْ 

 .اٌزسٛي ٠ؼزجش خش٠ّخ فٟ حبٌخ اٌزٍجس ِش١شا أٔٗ رُ أخفبض ػذد اٌّزس١ٌٛٓ خالي اٌسٕز١ٓ اٌّبظ١ز١ٓ
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 ِذ٠ٕخ اٌحدبج ثّٕفز حبٌخ ػّبس رىًّ خب٘ض٠زٙب السزمجبي ظ١ٛف اٌشحّٓ
 

 
 

 

ٍخ فٍ ٌدٕخ أػّبي اٌحح واٌؼّشح أوٍّذ اإلداساد اٌحىىُِخ واألخهضح األُِٕخ اٌّزّث

ثّٕفز حبٌخ ػّبس ردهُضارهب ووضؼذ خُّغ إِىبٔبرهب اعزؼذادا ٌزمذَُ أفضً اٌخذِبد 

ٌحدبج ثُذ هللا اٌحشاَ اٌمبدُِٓ ٌّذَٕخ اٌحدبج ػجش إٌّفز ألداء ِٕبعه اٌحح هزا 

العزمجبي لىافً اٌحدُح وعظ  اٌؼبَ.ورششع ِذَٕخ اٌحدبج أثىاثهب اٌُىَ اٌخُّظ

ٕظىِخ ِزىبٍِخ ِٓ اٌخذِبد اٌزٍ هُأرهب وخٕذرهب حىىِخ خبدَ اٌحشُِٓ اٌششَفُٓ ِ

اٌٍّه عٍّبْ ثٓ ػجذ اٌؼضَض وعّى وٌٍ اٌؼهذ وعّى وٌٍ وٌٍ اٌؼهذ حفظهُ هللا 

ثّزبثؼخ وإششاف ِجبشش ِٓ صبحت اٌغّى اٌٍّىٍ األُِش فهذ ثٓ عٍطبْ ثٓ ػجذ 

بي اٌحح واٌؼّشح ثّٕفز حبٌخ ػّبس اٌؼضَض أُِش ِٕطمخ رجىن اٌّششف اٌؼبَ ػًٍ أػّ

اٌزٌ َحشص دائّب وَؤوذ ِٓ خالي اخزّبػبد ٌدٕخ اٌحح واٌؼّشح اٌزٍ ػمذد 

ِؤخشا ػًٍ رٕفُز رىخُهبد وحشص والح األِش حفظهُ هللا ثزهُئخ وردُٕذ وبفخ 

اإلِىبٔبد واٌخذِبد ٌخذِخ اٌحدبج اٌمبدُِٓ ػجش ِذَٕخ اٌحدبج ثّٕفز حبٌخ ػّبس 

ألْ خذِخ اٌحبج واٌّؼزّش واٌضائش ششف ػظُُ وهى أِش ٔؼزض ػًٍ أوًّ وخه 

ؤفبخش ثه وال ػزس ألحذ ثبٌزمصُش فٍ ظً اإلِىبٔبد اٌزٍ عخشرهب اٌذوٌخ سػبهب هللا، 

ووبْ عّى األُِش فهذ ثٓ عٍطبْ ثحث خالي االخزّبػبد اٌغبثمخ ٌٍدٕخ أػّبي اٌحح 

ألُِٕخ اٌزٍ رشبسن فٍ خذِخ واٌؼّشح ثّشبسوخ خُّغ اٌمطبػبد اٌحىىُِخ واألخهضح ا

ضُىف اٌشحّٓ ٌزظبفش خهىدهب ورؼبؤهب ِٓ أخً هذف أعًّ هى خذِخ اٌحدبج ِٕز 

  .اٌٍحظخ األوًٌ ٌىصىٌه ِذَٕخ اٌحدبج وحزً خشوخه ِٕهب ثؼذ أداء ِٕبعه اٌحح

ِٓ خهزه أوذ ووًُ إِبسح ِٕطمخ رجىن ٔبئت اٌّششف اٌؼبَ ػًٍ أػّبي اٌحح واٌؼّشح 

ثٓ ػجذ هللا اٌحمجبٍٔ اوزّبي االعزؼذاداد واٌدبهضَخ ٌىبفخ اٌدهبد ثبٌّٕفز ِحّذ 

اٌّشبسوخ فٍ ٌدٕخ أػّبي اٌحح واٌؼّشح اٌزٍ عزجبشش أػّبٌهب ٌٍمُبَ ثّهبِهب فٍ ِذَٕخ 

اٌحدبج ِٓ دػُ وِزبثؼخ ِٓ عّى أُِش ِٕطمخ رجىن اٌّششف اٌؼبَ ػًٍ أػّبي اٌحح 

 .واٌؼّشح ثّٕفز حبٌخ ػّبس
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 لقوات: أنتم محل الثقةقائد ا

يعلنون الجاهزية ألمن الحجاج« الطوارئ»رجال   

 
 

أكد قائد قوات الطوارئ الخاصة الفرٌق الركن خالد بن قرار الحربً لمنسوبً القوة 
ة ضٌوف الخاصة فً جدة أهمٌة استشعار قدسٌة الزمان والمكان وشرف خدم

 .الرحمن وتحقٌق أمنهم وسالمتهم

وأوضح لدى اطالعه أمس )األربعاء( على تدرٌباتهم والتطبٌقات المٌدانٌة أنهم محل 
ثقة قٌادة الوطن, لٌؤدي حجاج بٌت هللا الحرم رحلتهم اإلٌمانٌة فً أجواء روحانٌة, 

ب واألمن والعودة إلى أوطانهم بعد أداء فرٌضة الحج وقد تحقق لهم األجر والثوا
 .والسالمة والراحة

واطمأن الحربً ٌرافقه عدد من القٌادات ومدٌر شرطة منطقة مكة المكرمة المكلف 
اللواء سعٌد القرنً على جاهزٌة القوة من خالل ما قدمه منسوبو القوة من مهارات 

 .مٌدانٌة ولٌاقة عالٌة توضح جاهزٌتهم التامة لألعمال األمنٌة والتنظٌمٌة
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 أمير المدينت المنورة يستقبل القياداث العسكريت
 

 

 
      AM 12:35 18-08-2016 المدينت المنورة: الوطن

استقبل أمير مىطقت المذيىت المىىرة األمير فيصل به سلمان به عبذالعسيس أمس، عذدا مه القياداث 

ت المذيىت المىىرة اللىاء عبذهللا سعيذ القحطاوي، العسكريت الجذيذة بالمىطقت، يتقذمهم قائذ مىطق

وقائذ لىاء الملك فيصل لألمه الخاص المكلف العميذ حسيه جابر الحربي، ومذير سجىن مىطقت 

المذيىت المىىرة المكلف العميذ محمذ عبذالعسيس السعذون، ومذير جىازاث المذيىت المىىرة المكلف 

اء هىأ أمير المىطقت القياداث العسكريت على ثقت والة األمر، العميذ وليذ العقيلي. وفي بذايت اللق

 .سائال هللا لهم التىفيق والعىن ألداء المسؤوليت الملقاة على عاتقهم
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أطالق أوًٌ سحالد اٌدغش اٌدىٌ ٌٕمً اٌحدبج 

 ِٓ ِطبس اٌمبهشح اٌغجذ

 عجبػٍ إثشاهُُ -اٌمبهشح 

ُِغٍُ أٔه عُزُ ثؼذ غذ أطالق أوًٌ سحالد  أػٍٓ سئُظ اٌششوخ اٌمبثضخ ٌّصش ٌٍطُشاْ صفىد 

َ، حُث ِٓ 6172هـ /7341اٌدغش اٌدىٌ ٌّصش ٌٍطُشاْ اٌزٌ أػذره ٌّىعُ اٌحح ٌهزا اٌؼبَ 

حبخبً ِٓ  7171اٌّمشس أْ رُغُّش اٌششوخ فٍ هزا اٌُىَ عذ سحالد خىَخ إًٌ اٌّذَٕخ إٌّىسح ٌٕمً 

ُِغٍُ أْ ِصش ٌٍطُشاْ ٌٓ رذخش خهذاً فٍ رمذَُ ألصً ِب ٌذَهب حدب ج لشػخ ِحبفظخ إٌّىفُخ. وأوذ 

ِٓ إِىبٔبد ٌخذِخ ضُىف اٌشحّٓ، ِشُشا إًٌ أْ ِصش ٌٍطُشاْ رؼىف ػًٍ رٕفُز اٌخطخ 

اٌّىضىػخ واٌّؼذح عٍفبً ٌضّبْ أغُبثُخ اٌدغش اٌدىٌ واالطّئٕبْ ػًٍ ساحخ اٌحدبج خالي 

بة واٌؼىدح وخبصخ اٌحدُح ِٓ وجبس اٌغٓ. وفٍ عُبق ِزصً أوذ سئُظ ِدٍظ إداسح ِشحٍزٍ اٌزه

ششوخ ِصش ٌٍطُشاْ ٌٍخطىط اٌدىَخ اٌطُبس ششَف ػضد أْ اٌششوخ عخشد أعطىٌهب اٌدىٌ 

 .وخبصخ طبئشارهب ِٓ اٌطشاصاد اٌؼشَضخ ثهذف اعزُؼبة اٌضَبدح فٍ أػذاد اٌشوبة ووثبفخ اٌزشغًُ
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اٌّذ٠ٕخ اٌزبس٠خ١خ السزمجبي ظ١ٛف اٌشحّٓاوزّبي خب٘ض٠خ ِسبخذ   

 

ذ اٌّذَٕخ إٌّىسح اٌزبسَخُخ خبهضح العزمجبي صواسهبِغبخ  

 خبٌذ اٌضاَذٌ -اٌّذَٕخ إٌّىسح 

أوذ اٌّهٕذط عبٍِ اٌشّشٌ ِذَش ػبَ اٌّششوػبد واٌصُبٔخ ثىصاسح اٌشؤوْ اإلعالُِخ، أْ اٌىصاسح 

عخشد خُّغ إِىبُٔبرهب ٌخذِخ ضُىف اٌشحّٓ اٌمبدُِٓ إًٌ اٌّذَٕخ إٌّىسح ِٓ خالي اٌزدهُضاد 

اٌصُبٔخ فٍ اٌُّمبد واٌّغبخذ اٌزبسَخُخ واٌّشافك اٌخبصخ ثهب اٌزٍ َمصذهب اٌحدبج ، ِؤوذاً خالي و

صَبسره اٌزفمذَخ ٌٍّغبخذ اٌزبسَخُخ أْ اٌّغبخذ فٍ وبًِ خبهضَزهب العزمجبي ضُىف اٌشحّٓ ، ِشُشا 

جبٍٔ اٌٍّحمخ ٌهب إًٌ أْ اٌىصاسح ولؼذ ِدّىػخ ِٓ ػمىد اٌصُبٔخ واٌزشغًُ ٌٍؼذَذ ِٓ اٌّغبخذ واٌّ

ِغ ػذد ِٓ اٌّؤعغبد واٌششوبد راد اٌىفبءح اٌؼبٌُخ، وّب خصصذ طىاسئ ٌٍصُبٔخ رؼًّ ػًٍ 

ِذاس اٌغبػخ ٌزىفُش خُّغ وعبئً اٌشاحخ ٌحدبج ثُذ هللا اٌحشاَ وصواس اٌّذَٕخ إٌّىسح، ورٌه ٌزحمُك 

 . رطٍؼبد والح األِش ثزمذَُ خُّغ اٌخذِبد ػًٍ أوًّ وخه

لذ رفمذ ُِمبد رٌ اٌحٍُفخ وػذد ِٓ اٌّغبخذ اٌزبسَخُخ اٌزٍ َمصذهب اٌحدبج  ووبْ اٌشّشٌ

واٌضائشَٓ، اطٍغ خالٌهب ػًٍ ِششوػبد وأػّبي اٌصُبٔخ واٌزشُُِ اٌدبسٌ رٕفُزهب، وثذأد اٌدىٌخ 

ثضَبسح اٌُّمبد ثُ ِغدذ لجبء، وػذد ِٓ اٌّغبخذ اٌزبسَخُخ، وربثغ عُش اٌؼًّ ثزٍه اٌّغبخذ وِذي 

هـ، سافمه خالي اٌدىٌخ ِذَش ػبَ فشع وصاسح 7341ب العزمجبي ضُىف اٌشحّٓ ٌهزا اٌؼبَ خبهضَزه

 .اٌشؤوْ اإلعالُِخ واٌذػىح واإلسشبد ثبٌّٕطمخ اٌّىٍف اٌشُخ ِحّذ ثٓ إعّبػًُ أثى حُّذ

 

 


