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 م واس 3142 اكتوبر 32هـ الموافق  4121ذو الحجة  32لمدينة المنورة 
رفع صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة 

بمناسبة نجاح موسم الحج  -حفظه اهلل  -المنورة ، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
  .هـ4121لعام 

والمتابعة المستمرة من خادم الحرمين  وأكد سموه أن النجاح الذي تحقق جاء بفضل اهلل أواًل ثم بالتوجيهات السديدة
الشريفين وبمتابعة من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس 

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء  بن عبدالعزيز آل سعودالوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي األمير مقرن 
أمير منطقة مكة  المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل

 المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس
وحرصهم على تقديم الدعم غير  ومعالي وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار -حفظهم اهلل  -لجنة الحج العليا 

المحدود وتوفير جميع اإلمكانيات للقطاعات واألجهزة الحكومية واألهلية لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن في مكة 
 .بفضل من اهلل في تسهيل أداء فريضة الحج بيسر وسهولةالمكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة مما أسهم 

جاء ذلك خالل ترؤس سمو أمير منطقة المدينة المنورة اليوم الجتماع لجنة الحج بالمدينة المنورة الذي عقد بهيئة تطوير 
ومهنئًا ،م الحج مثمنًا سموه الجهود التي قدمتها مختلف القطاعات العاملة بالمدينة المنورة في موس، المدينة المنورة

  .العاملين كافة بما تحقق من نجاح في فترة ما قبل الحج
وأوضح مدير عام إدارة التطوير اإلداري باإلمارة سكرتير لجنة الحج بالمدينة المنورة سامي بن أحمد عيساوي أنه جرى 

أمير المنطقة عرضًا قدمته خالل االجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول األعمال كما شاهد سمو 
سكرتارية لجنة الحج بالمدينة المنورة تضمن إحصاءات ومؤشرات وأبرز المستجدات لموسم ماقبل الحج واستعدادات 

  .مختلف الجهات المعنية لموسم ما بعد الحج
القادمين للمدينة وبين أن االجتماع ناقش عروضًا قدمتها عدد من الجهات العاملة في الحج ، مشيرًا إلى أن إجمالي 

االستيعابية  عن العام الماضي كما بلغ إجمالي الطاقة% 42حاجًا بنسبة أقل 099531المنورة لموسم ما قبل الحج 
عن العام الماضي في حين بلغت ذروة إشغال % 4سريرًا بزيادة بنسبة  251101للمساكن والفنادق المصرح لها 

حاجا منومًا بمستشفيات المدينة المنورة إلى 32تيعابية ، كما تم نقل فقط من الطاقة االس% 32  المساكن والفنادق
 .سائق 0311لفحص السائقين على ما يزيد عن ( يقظ)المشاعر المقدسة ألداء فريضة الحج وتطبيق برنامج 

نظام وأفاد سكرتير لجنة الحج أن أبرز المستجدات التي طبقتها السكرتارية خالل موسم حج هذا العام شملت تأسيس 
كاميرات مراقبة العمليات الميدانية في كل من ساحة مسجد الميقات ومراكز استقبال المطار والهجرة والبر، باإلضافة 

إلى تصميم وتشغيل مجموعة من األنظمة التطبيقية في مجاالت اإلحصاء والتقارير اليومية والختامية والتوصيات ، 
 .صيات والقرارات الالزمةموضحًا أنه تم في ختام االجتماع اتخاذ التو
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 سم وا 3142اكتوبر  32افق هـ المو 4121ذو الحجة  32المدينة المنورة 

، حاجا قبل بدء مناسك الحج 531ألفا و 099حاجا منهم  53ألفا و 49زار المدينة المنورة خالل حج هذا العام مليونًا و

  .حاجا 403ألفا و 395فيما بلغ عدد زائري طيبة الطيبة في مرحلة ما بعد الحج وحتى ظهيرة اليوم 

ر بالمؤسسة األهلية لإلدالء بالمدينة المنورة هاني بن جمعان الحسيني فإن برنامج ووفقا لرئيس وحدة اإلحصاء والتقاري

وحدة اإلحصاء والتقارير بإدالء المدينة المنورة الذي يعنى بإصدار اإلحصائيات اليومية عن حركة قدوم ومغادرة 

ت ذات العالقة بأعمال الحج باإلضافة إلى تزويد الجها، الحجاج الكرام ونشرها عبر موقع المؤسسة على االنترنت

منها وما يتبع ذلك من إصدار تقارير عامة للمؤسسة وكذلك تقارير يطلبها مجلس ( أو ورقية ) بالمنطقة بنسخة إلكترونية 

  .إدارة المؤسسة أو أي جهة حكومية

والمتوفين  وخلص الحسيني إلى أن اإلحصائية اليومية تتضمن عدد الحجاج القادمين والمغادرين والمرضى منهم

والتائهين، وكذلك تصنيف أعداد الحجاج حسب الجنسيات وأكثر خمس جنسيات متبقية في المدينة المنورة باإلضافة إلى 

  .مجموعة من المقارنات مع مواسم الحج الثالثة السابقة
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 م واس 3142اكتوبر  32هـ الموافق  4121ذو الحجة  32المدينة المنورة 

تواصل جوازات مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة كافة الترتيبات والخطط التشغيلية لموسم ما 

هـ بتقديم خدماتها للحجاج القادمين إلى مدينة المصطفى عليه أفضل الصالة والسالم 4121بعد الحج لهذا العام 

  . وتوفيقهوالمغادرين منها بعد أن أدوا مناسك حجهم بفضل اهلل

وأكد مدير جوازات المطار العقيد وليد بن سليمان العقيلي جاهزية جميع الوحدات واألقسام التي تشرف عليها جوازات 

  .المطار لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي

لحجاج القادمين والمغادرين للمملكة وبين أن المهمات الرئيسية لجوازات المطار تتمثل في إنهاء إجراءات قدوم ومغادرة ا

بمشاركة عدد من الجهات كالجمارك ومكتب المؤسسة األهلية ، من المديرية العامة للجوازات حسب التعليمات الصادرة 

   .ووحدة أمن المطار وغيرها من القطاعات المعنية لألدالء وهيئة الطيران المدني والشركات الناقلة وفرع وزارة الحج 

الخطط التشغيلية التي تنفذها جوازات المطار وفي مقدمتها استقبال حجاج بيت اهلل الحرام وإنهاء إجراءات  واستعرض

دخولهم حسب التعليمات وتسجيل دخولهم بالحاسب اآللي ،إضافة إلى إنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت اهلل الحرام 

ضباط واإلفراد والتعاقد مع مفتشات للنساء للعمل بموسم مغادرتهم بالحاسب اآللي من خالل انتداب عدد من ال وتسجيل 

كادًرا من  331الحج كدعم للكوادر الموجودة حيث يبلغ إجمالي عدد العاملين بجوازات المطار من الرجال والنساء 

  .الجنسين

استقبال  وأوضح العقيد العقيلي أن أخر مستجدات جوازات المطار خالل موسم حج هذا العام تمثلت في العمل على

بكامل طاقتها االستيعابية مع ربط البصمة بممثليات خادم الحرمين الشريفين (  0) الحجاج عبر صالة القدوم الدولي رقم 

  .بالخارج لبعض الدول

 

 م واس 3142كتوبر ا 32هـ الموافق  4121ذو الحجة  32المدينة المنورة 

 40920فيما غادرها ،  حاًجا 30112  وصل عدد الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة عبر مراكز ومحطات االستقبال

 .وفقًا إلحصائية أعدتها وحدة التقارير واإلحصاءات بسكرتارية لجنة الحج بالمدينة المنورة يوم أمس، حاًجا

بينما بلغ إجمالي الحجاج المغادرين ، حاًجا خالل موسم ما بعد الحج 394032نورة وبلغ إجمالي قدوم الحجاج للمدينة الم

لتبلغ الطاقة االستيعابية للمساكن ، حاًجا بالمدينة المنورة 11121تبقى  في حين، حاًجا 410332من المدينة المنورة 

 .بنهاية يوم أمس% 20

 .زائًرا وزائرة 294435بلغ ( 3بنيان ) حج أن عدد زوار معرض الشراكة في أعمال ال وأبرزت اإلحصائية
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 نقل تحيات خادم الحرمين لمنسوبي القوات المسلحة واألمنية والحرس الوطني

 بالدنا قبلة المسلمين ومسؤوليتنا الحفاظ على أمنها واستقرارها: ولي العهد 

 

 (الرياض)واس  

نوه صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بما 
شهده حج هذا العام من نجاح كبير وما تحقق لحجاج بيت اهلل الحرام من راحة وأمن واستقرار، مؤكدا أن توجيهات خادم 

الحجاج والمعتمرين وهذه وهلل الحمد نعمة أنعم بها علينا الباري عز وجل الحرمين الشريفين كانت لنا جميعا باالهتمام ب
لتكون بالدنا قبلة المسلمين وهي مسؤولية علينا جميعا خصوصا أجهزتنا األمنية والعسكرية في المحافظة على أمن هذه 

 .البالد واستقرارها، داعيا اهلل العلي القدير أن يحفظ المملكة من كل سوء
استقبال سمو ولي العهد في مكتبه بالمعذر أمس رئيس هيئة األركان العامة الفريق أول ركن حسين بن  جاء ذلك لدى

عبداهلل القبيل ونائبه الفريق ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان وقادة أفرع القوات المسلحة وكبار قادة وضباط القوات 
 .المبارك المسلحة الذين قدموا للسالم على سموه وتهنئته بعيد األضحى

وقد نقل سمو ولي العهد في كلمة توجيهية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود القائد 
 .األعلى لكافة القوات العسكرية، حفظه اهلل، لكافة أفراد القوات العسكرية من القوات المسلحة واألمنية والحرس الوطني

 .آيات من الذكر الحكيموكان حفل االستقبال قد بدئ ب

ثم ألقى رئيس هيئة األركان العامة الفريق أول ركن حسين بن عبداهلل القبيل كلمة رفع خاللها باسمه ونيابة عن منسوبي 
القوات المسلحة كافة التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه اهلل، القائد 

 .كافة القوات العسكرية ولسمو ولي عهده األمين بمناسبة عيد األضحى المبارك ونجاح حج هذا العاماألعلى ل

لقد شرف اهلل أبناء هذه البالد بخدمة ضيوف الرحمن، ورجال القوات المسلحة يشكرون اهلل عز وجل بأن من على : وقال
 .والحرس الوطني جزء منهم تأدية هذا الواجب مشاركين زمالئهم في وزارتي الداخلية

وأكد رئيس هيئة األركان العامة وقوف رجال القوات المسلحة خلف القيادة الحكيمة ليواصل الوطن مسيرته، أوفياء 
 .لألمانة التي حملوها وللمسؤولية التي كلفوا بها، أمناء على الوطن وسالمة أراضيه ومقدساته

ان بن عبدالعزيز رئيس ديوان سمو ولي العهد المستشار حضر االستقبال صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلم
 .الخاص لسموه ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع المكلف اللواء صقر بن محمد العمري
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 لدراسة استثنائها من اإلزالة لصالح التوسعة

 لجنة سداسية لتحديد المواقع األثرية في مركزية المدينة المنورة

 

 (المدينة المنورة)خالد الجابري  

إمارة )وجه صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بتشكيل لجنة من 

برئاسة أمين ( المنطقة، هيئة تطوير المدينة المنورة، هيئة السياحه واآلثار، الشؤون اإلسالمية، التربية والتعليم، والمالية

الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر وذلك للعمل على تحديد المواقع األثرية والهامة في المنطقة المركزية المدينة المنورة 

المتاخمة للمسجد النبوي الشريف، واقتراح الطريقة المثلى للحفاظ عليها من عمليات اإلزالة المقررة في المنطقة لصالح 

 .مل هوية المدينة المنورةتوسعة المسجد النبوي الشريف، كونها معالم تاريخية تح

 .وحدد سموه في توجيهه مدة شهر لكي تنهي اللجنة أعمالها

أن توجيه سموه يأتي بعدما رفعت إدارة تعليم المدينة المنورة خطابا لسموه يوضح أهمية « عكاظ»وأوضحت مصادر لـ 

األثري ودار القلم وهما مبنيان أثريان المحافظة على المعالم التاريخية في المنطقة المركزية ومنها مبنى ثانوية طيبه 

هـ، ولدى تعليم المدينة المنورة مشروع للحفاظ على هويتهما ليكونا ضمن معالم 4223أنشئ الجزء األمامي منهما عام 

طيبة، وأنهم طلبوا من المالية أن تستثني الموقع من نزع الملكيات حفاظا عليه باعتباره معلما أثريا من أجل إرسائه على 

 .حدى الشركاتإ

وبين الخطاب أن المنطقة التي ستطالها التوسعة توجد بها مواقع أثرية هامة مثل المساجد والمباني والجبال واألودية 

 .واآلبار وتلك تتطلب المحافظة عليها كونها معالم تاريخية إسالمية وتحمل هوية المدينة المنورة

عام اللجنة التنفيذية التي كانت قائمة على تشييد المنطقة المركزية  من جهته أوضح المهندس عبدالحق بشير العقبي مدير

قبل تغيير اسمها إلى هيئة تطوير المدينة المنورة، وعضو مجلس منطقة المدينة المنورة سابقا، أن أشهر المواقع 

لسكة الحديد وهما التاريخية القائمة اآلن هي بئر عنبة التي كانت معسكرا للمسلمين ومسجد السقيا في موقع محطة ا

مجاوران لمبنى مدرسة طيبة التاريخي والذي كان نواة ألول جامعة إسالمية كان يعتزم إقامتها، إال أن ظروف الحرب 

 .العالمية الثانية حالت دون ذلك، ليظل المبنى على ما هو عليه حاليا واستخدم كمبنى لثانوية طيبة
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 الجمعية الدعوية الكندية في ضيافة أدالء المدينة

 

 المدينة المنورة -زاهد بخش 

 82/01/8102اإلثنين 

 

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

فاندورم نائب  برئاسة شازاد محمد رئيس الجمعية وسفير السالم بالجمعية العالمية لنشر االسالم في األمم المتحدة، بحضور أرنولد

بعد أن : من جهته قال فاندورم. وأشاد شازاد بجهود المملكة في خدمة االسالم والمسلمين. الرئيس السابق لحزب الحرية الهولندي

كنت النائب السابق ألكثر األحزاب الهولندية عداء لإلسالم أخذت عهًدا على نفسي في أن أعمل ليل نهار لكي أكفر عن أخطائي، وقدم 

 .رم شكره لكل من سعى الستضافته ألداء فريضة الحج لهذا العامفاندو

 

 

 

 

http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/450708.jpeg
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ألف حاج غادروا إلى بالدهم 228أكثر من  :البليهد  

 

 

 جدة-واس

 82/01/8102اإلثنين 

 .حاًجا(  228.585) بلغ عدد الحجاج المغادرين إلى بالدهم بعد أداء فريضة الحج حتى نهاية يوم أول أمس

في تصريح صحفي لوكالة األنباء السعودية أن عدد الحجاج المغادرين جًوا  وأوضح مدير عام الجوازات الفريق سالم بن محمد البليهد

(  9.932) حاًجا، فيما بلغ عدد المغادرين من خالل البحر (  52.521) حاًجا ، بينما بلغ عدد المغادرين بًرا (  212.355)بلغ 

 .حاًجا
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 ملحوظات 215لزام فنادق المدينة بمعالجة ا

 المدينة -حسين بختاور 

 82/01/8102اإلثنين 

 

كشف فرع وزارة الحج بالمدينة المنورة أن إجمالي الزيارات الميدانية التي تمت على مساكن الحجاج منذ بداية موسم ما بعد الحج 

 215فيما أسفرت تلك الزيارات عن رصد  زيارة تمت منذ انطالق موسم حج هذا العام، 0538زيارة ميدانية من أصل  22بلغت 

ملحوظات، ألزم مسؤولي الفنادق بمعالجتها وتالفيها في المستقبل، وبحسب إحصائية صادرة عن فرع الوزارة ليوم أمس فإن إجمالي 

ظامية العقود عقًدا، في حين بلغت عدد الزيارات الميدانية للتأكد من ن 08552العقود المستخرجة لإلسكان منذ بداية موسم الحج 

زيارة ميدانية تمت من قبل مفتشي فرع الوزارة، فيما بلغ نسبة عمليات التفويج المطابقة للعقود منذ بداية موسم  0398السكنية 

عقد إسكان  2122، وتشير حركة العقود إلى أن الشركات السياحية أبرمت منذ بداية موسم الحج %93الحج وحتى يوم أمس 

 .حاًجا 282825عقًدا إلسكان  5291ا أبرمت بعثات الحج حاًجا، فيم 528090لـ

بأن فرع وزارة الحج يقوم بجملة من المهام  وبين مدير فرع وزارة الحج بمنطقة المدينة المنورة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي

والمسؤوليات فيما يتعلق بإسكان الحجاج ومن بين تلك المهام التأكد من نظامية العقود المستخرجة لإلسكان ومدى الخدمات المقدمة 

اضافة إلى مستوى النظافة للحجاج أثناء إقامتهم في تلك المساكن والتأكد من توفر اشتراطات السالمة فيها وتوفرها بالشكل الكافي 

والصحة في تلك الفنادق، وذلك من خالل ما تقوم به لجان المتابعة والمراقبة الميدانية بشكل دوري ومجدول، وأضاف مدير فرع 

جاج وزارة الحج بانه واضافة الى ما تقدم من مهام ومسئوليات لفرع الوزارة فانه ال يتم تصديق أي عقود وال تتم أي عملية تفويج للح

إال في الفنادق والمجمعات السكنية التي تحصل على تصريح اسكان من لجنة االسكان ، إذ تخضع أي بناية الشتراطات دقيقة جدا 

تتضمن سالمة المبنى إنشائًيا وتوفر مخارج للطوارئ فيه، وساللم طوارئ، وأجهزة اإلنذار المبكر للحريق وطفايات وخراطيم اطفاء 

 .من االشتراطات االخرى التي تسن من قبل كافة القطاعات المعنية الحريق، الى غير ذلك
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 زائًرا خالل ذي الحجة 35502معرض عمارة الحرمين الشريفين يسجل 

 

 مكة -محمد رابع سليمان 

 82/01/8102اإلثنين 

 

( 35502)حيث جرى تسجيل عدد  سجل معرض عمارة الحرمين الشريفين أرقاًما قياسية وغير مسبوقة في أعداد زائريه خالل شهر

 .زائًرا من بداية شهر ذي الحجة حتى أمس

إن معرض عمارة الحرمين الشريفين سجل أرقاًما قياسية وغير : وقال مدير معرض عمارة الحرمين الشريفين محمد بن مصلح الجابر

زائًرا من بداية شهر ذي الحجة حتى يوم ( 35502)مسبوقة في أعداد زائريه خالل شهرذي الحجة هذا العام حيث بلغ عدد زائريه 

 .أمس

إنه بتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتورعبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس : وقال الجابرى

وتهيئة بيئة العمل حقق المعرض قفزات كبيرة فى مشروعاته وكان للدعم األثر الكبير في نفوس العاملين لبذل المزيد من الجهود 

والدعم الالمحدود من معاليه لمعرض عمارة الحرمين الشريفين كما هو الحال في جميع المرافق التابعة للرئاسة العامة لشؤون 

المسجد الحرام والمسجد النبوي ومتابعته الدؤوبة ألعداد الزائرين يومًيا، علًما بأن الزائر يتلقى عند خروجه هدية وعبوة زمزم ضمن 

التي أطلقتها الرئاسة برعاية صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة « خدمة الحاج وسام فخر لنا»ملة ح

ويأتي ذلك انطالًقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين لتقديم أرقي الخدمات لزوار وعمار المسجد الحرام . ورئيس لجنة الحج العليا

  ة مما يسهل عليهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة،وتسخير سبل الراح

زائًرا ليصل عدد الزائرين منذ افتتاح المعرض وحتى اليوم ( 35502)وبلغ عدد الزائرين للمعرض منذ غرة ذي الحجة وحتى اليوم 

 .الحادية عشر لياًل علًما بأن المعرض يفتح أبوابه من الساعة السابعة والنصف صباًحا وحتى الساعة. زائًرا( 8212889)إلى 
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 تودع الحجاج بهدية خادم الحرمين« الشؤون اإلسالمية»

 واس -الرياض 

نفذت وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد المرحلة األخيرة من خطة توزيع المطبوعات وهدية     

على حجاج بيت اهلل الحرام، من خالل الفرق الميدانية  (من المصحف الشريف والكتب الدعوية)خادم الحرمين الشريفين 

 42التابعة لوكالة المطبوعات والبحث العلمي عبر نقاط التوزيع بجميع منافذ المملكة البحرية والجوية والبرية تشمل 

وميناء ينبع،  منفذًا في كل من مطار الملك عبد العزيز في جده، ومطار األمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة،

وجسر الملك فهد، وحالة عمار، ومنفذ الرقعي، ومنفذ الطوال، ومنفذ سلوى، ومنفذ الخضراء، ومنفذ علب، ومنفذ 

الحديثة، ومنفذ البطحاء ومنفذ جديدة عرعر التي يغادر منها ضيوف الرحمن في رحلة عودتهم إلى أوطانهم بعد تأديتهم 

 .مناسك الحج والعمرة

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الدكتور مساعد الحديثي، أن الوزارة قامت في المرحلة 

األولى والثانية بتوزيع كتب المناسك والكتب اإلرشادية على الحجاج أثناء قدومهم عبر المنافذ، وفي المشاعر والمواقيت 

على الحجاج عند  -حفظه اهلل  -على هدية خادم الحرمين الشريفين  أثناء الحج، بينما يقتصر توزيعها في هذه المرحلة

مغادرتهم بحج مبرور، وهي عبارة عن نسخة من المصحف الشريف لكل حاج وبأحجام مختلفة وترجمات لمعانيه بلغات 

في  متعددة، إضافة إلى مغلف يحتوي على مجموعة من الكتيبات التوعوية القيمة والتي تتناول موضوعات متنوعة

العقيدة والفقه والسلوك واألخالق، وبلغات مختلفة إضافة إلى محاضرات علمية على أقراص ممغنطة حسب اللغة التي 

وأشاد بجهود لجان التوزيع من منسوبي وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد وما . يرغبها الحاج

لساعة منذ قرابة شهر إليصال الكتب لكل حاج إلرشادهم ألداء يقومون به من جهود عظيمة لتأدية عملهم على مدار ا

 .فريضتهم على الوجه الصحيح بكل يسر
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