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 أأمري منطقة املدينة يتفقد جناح الأدالء يف معرض بنيان

 
 :مروان قصاص- المدٌنة المنورة 

رفمذ طبزت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١ظً ثٓ عٍّبْ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض أ١ِش ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح خٕبذ 

ٚاٌزمٝ عّٖٛ ثشإعبء  (ث١ٕبْ)اٌّئعغخ األ١ٍ٘خ ٌألدالء ػّٓ ِؼشع اداسح اٌششاوخ فٟ ػ١ٍّبد اٌسح 

. ِىبرت شئْٚ اٌسدبج

ٚلّذَ اٌذوزٛس ٠ٛعف ثٓ أزّذ زٛاٌخ سئ١ظ ِدٍظ اداسح اٌّئعغخ ػشػبً زٛي أُ٘ اٌخذِبد اٌزٟ 

. رمّذِٙب اٌّئعغخ ٌؼ١ٛف اٌشزّٓ

ٚث١ّٓ زٛاٌخ ِب ٠مّذِٗ ِٕغٛثٛ اٌّئعغخ ِٓ ػًّ ِٕظُّ ٚرد١ٕذ ِئبد اٌىٛادس اإلداس٠خ ٚا١ٌّذا١ٔخ 

ٚاٌف١ٕخ ِٓ ِٛظف١ٓ دائ١ّٓ ِٚٛع١١ّٓ، ٚرٛف١ش ِخزٍف اٌزد١ٙضاد ٌزٕف١ز ثٕٛد اٌخطخ اٌزٟ رشّوض ػٍٝ 

رمذ٠ُ خذِبد ِجبششح ٌؼ١ٛف اٌشزّٓ ٚرشى١ً ٌدبْ ِىٍفخ ثّزبثؼخ خذِخ اٌسدبج ِٕز ٚطٌُٛٙ ٚززٝ 

. ِغبدسرُٙ ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌدٙبد اٌسى١ِٛخ راد اٌؼاللخ ثؤػّبي اٌسح

ٌٙزا اٌؼبَ  (ث١ٕبْ)ٚأٚػر زٛاٌخ أْ خٕبذ اٌّئعغخ فٟ ِؼشع اداسح اٌششاوخ فٟ أػّبي اٌسح 

٘ـ ٠مذَ ّٔٛرخبً ِظغشاً ٌّٕظِٛخ ػًّ اٌّئعغخ ٚأثشص اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب ٌؼ١ٛف اٌشزّٓ 1435

. فٟ ِشزٍزٟ ِب لجً ِٚب ثؼذ اٌسح
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 فيطل بن سلامن يدشن عددا من امربامج امتطويرية الأحد امقادم

 أأمري املدينة يفتتح مبىن واكةل امرئاسة امعامة مشؤون املسجد امنبوي

 
 "واس. "(بنٌان)األمٌر فٌصل بن سلمان خالل زٌارته جناح المؤسسة األهلٌة لألدالء فً معرض 

 

 من الرٌاض« االقنصادٌة»

ٌفتتح األمٌر فٌصل بن سلمان أمٌر منطقة المدٌنة المنورة، بحضور الشٌخ الدكتور عبد الرحمن السدٌس الرئٌس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد 

النبوي، األحد القادم، مبنى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الجدٌد، كما ٌدشن أمٌر المدٌنة المنورة عددا من البرامج التطوٌرٌة فً وكالة 

 .الرئاسة

وأوضح الشٌخ عبد العزٌز الفالح نائب الرئٌس العام لشؤون المسجد النبوي، أن المبنى، الذي ٌقع فً الجهة الغربٌة من المسجد النبوي بمساحة قدرها 

 متر مربع، ٌضم اإلدارات ولجان اإلشراف والمتابعة لشؤون المسجد النبوي وكل ما ٌخص خدمة ضٌوف الرحمن، كما ٌتمٌز المبنى بواجهات 2000

خارجٌة مكسوة من الحجر الصناعًِ والجرانٌت والمشربٌات والقرمٌد إلعطاء الطابع المعماري للواجهات الخارجٌة، والمبنى مزود ببطارٌات تعمل فور 

حدوث انقطاع للتٌار الكهربائً لضمان سٌر األعمال وٌشتمل على نظم أعمال التٌار الخفٌف ونظام اإلنذار عن الحرٌق ونظام المراقبة التلفزٌونٌة البالغ 

 شاشات عرض إلى جانب نظام الصوتٌات ونظام الصوت الضوئً فً غرف االجتماعات والمحاضرات ونظام المعلومات، كما 6 كامٌرا داخلٌة و69عددها 

 .ٌحتوي المبنى على أنظمة اتصاالت مربوطة بالمسجد النبوي مزودة بجمٌع وسائل األمن والسالمة حسب أعلى المواصفات والمقاٌٌس العالمٌة

، وورشة (2)وأفاد الفالح أن األمٌر فٌصل بن سلمان، سٌدشن عقب ذلك عددا من برامج الوكالة التطوٌرٌة المتمثلة فً حملة خدمة الزائر وسام فخر لنا 

، وأعمال مكتب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فً مطار األمٌر محمد بن عبد "خدمات المسجد النبوي فً خدمة الزائرٌن " العمل 

العزٌز الدولً، ومكتب األعمال التطوعٌة فً المسجد النبوي، وكذلك إصدارات مركز اإلنتاج المرئً فً أكادٌمٌة المسجد النبوي والنظام اآللً لإلدارة 

 .اإللكترونٌة

، الذي دشنه األمٌر فٌصل بن (بنٌان)إلى ذلك، تشارك المؤسسة األهلٌة لألدالء فً المدٌنة المنورة فً نشاطات معرض إدارة الشراكة فً عملٌات الحج 

 .سلمان أمٌر منطقة المدٌنة المنورة رئٌس لجنة الحج فً المنطقة، البارحة األولى، وتستمر فعالٌاته حتى العاشر من شهر المحرم المقبل

 جهة حكومٌة وخاصة، ٌقدم 36وأوضح الدكتور ٌوسف بن أحمد حواله رئٌس مجلس إدارة المؤسسة أن جناح المؤسسة فً المعرض الذي تشارك فٌه 

نموذجا مصغرا لمنظومة عمل المؤسسة، وأبرز الخدمات التً تقدمها لضٌوف الرحمن فً مرحلتً ما قبل وبعد الحج، مشٌرا إلى أن المؤسسة تفتح باب 

 .التوظٌف الموسمً اللتحاق مئات الشبان السعودٌٌن بالعمل الموسمً فً المؤسسة للمشاركة فً خدمة ضٌوف الرحمن

وأفاد أن المؤسسة تقدم حلقة متكاملة من العمل المنظم لخدمة ضٌوف الرحمن أثناء وجودهم فً المدٌنة المنورة وذلك بتجنٌد مئات الكوادر اإلدارٌة 

والمٌدانٌة والفنٌة من موظفٌن دائمٌن وموسمٌٌن، وتوفٌر مختلف التجهٌزات لتنفٌذ بنود الخطة التً تركز على تقدٌم خدمات مباشرة لضٌوف الرحمن 

وتشكٌل لجان مكلفة بمتابعة خدمة الحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، بالتنسٌق مع الجهات الحكومٌة ذات العالقة بأعمال الحج، معربا عن اعتزازه 

البالغ بما تولٌه القٌادة الرشٌدة من عناٌة ورعاٌة للحرمٌن الشرٌفٌن وقاصدٌهما من ضٌوف الرحمن فً حج كل عام، ومقدرا كذلك االهتمام والمتابعة 

الدائمة لألمٌر فٌصل بن سلمان بن عبد العزٌز لكل الجهود التً تقدمها الجهات الحكومٌة واألهلٌة فً المنطقة لتحقٌق أقصى درجات الراحة واألمن 

 .صلى هللا علٌه وسلم- واألمان لزوار مدٌنة الرسول 
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دارة  دالء ابملدينة املنورة جشارك يف معرض ا  املؤسسة الأهلية ملأ

 ) بنيان )امرشاكة يف معليات احلج 

 
 َ ٚاط 2014عجزّجش 18 ٘ـ اٌّٛافك1435 رٚ اٌمؼذح 23اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح 

اٌزٞ دشٕٗ طبزت  (ث١ٕبْ  )رشبسن اٌّئعغخ األ١ٍ٘خ ٌألدالء ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح فٟ ٔشبؽبد ِؼشع اداسح اٌششاوخ فٟ ػ١ٍّبد اٌسح 

اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١ظً ثٓ عٍّبْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض أ١ِش ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح سئ١ظ ٌدٕخ اٌسح ثبٌّٕطمخ ٠َٛ أِظ ٚرغزّش 

  فؼب١ٌبرٗ ززٝ اٌؼبشش ِٓ شٙش ِسشَ اٌّمجً

 خٙخ 36أٚػر سئ١ظ ِدٍظ اداسح اٌّئعغخ اٌذوزٛس ٠ٛعف ثٓ أزّذ زٛاٌٗ أْ خٕبذ اٌّئعغخ فٟ اٌّؼشع اٌزٞ رشبسن ف١ٗ

ٚأثشص اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب ٌؼ١ٛف اٌشزّٓ فٟ ِشزٍزٟ ِب لجً ، ٠مذَ ّٔٛرخبً ِظغشا ًٌّٕظِٛخ ػًّ اٌّئعغخ ،زى١ِٛخ ٚخبطخ 

ٚثؼذ اٌسح ، ِش١شاً اٌٝ أْ اٌّئعغخ رفزر ثبة اٌزٛظ١ف اٌّٛعّٟ الٌزسبق ِئبد اٌشجبْ اٌغؼٛد١٠ٓ ثبٌؼًّ اٌّٛعّٟ فٟ اٌّئعغخ 

 .ٌٍّشبسوخ فٟ خذِخ ػ١ٛف اٌشزّٓ

ٚأفبد أْ اٌّئعغخ رمذَ زٍمخ ِزىبٍِخ ِٓ اٌؼًّ إٌّظُ ٌخذِخ ػ١ٛف اٌشزّٓ أثٕبء ٚخٛدُ٘ فٟ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٚرٌه ثزد١ٕذ ِئبد 

اٌىٛادس اإلداس٠خ ٚ ا١ٌّذا١ٔخ ٚاٌف١ٕخ ِٓ ِٛظف١ٓ دائ١ّٓ ٚ ِٛع١١ّٓ ، ٚ رٛف١ش ِخزٍف اٌزد١ٙضاد ٌزٕف١ز ثٕٛد اٌخطخ اٌزٟ رشوض ػٍٟ 

ثبٌزٕغ١ك ِغ ، رمذ٠ُ خذِبد ِجبششح ٌؼ١ٛف اٌشزّٓ ٚ رشى١ً ٌدبْ ِىٍفخ ثّزبثؼخ خذِخ اٌسدبج ِٕز ٚطٌُٛٙ ٚ ززٝ ِغبدسرُٙ 

ِؼشثب ػٓ اػزضاصٖ اٌجبٌغ ثّب ر١ٌٛٗ اٌم١بدح اٌشش١ذح ِٓ ػٕب٠خ ٚسػب٠خ ٌٍسش١ِٓ ، اٌدٙبد اٌسى١ِٛخ راد اٌؼاللخ ثؤػّبي اٌسح 

ِٚمذسا وزٌه اال٘زّبَ ٚاٌّزبثؼخ اٌذائّخ ٌظبزت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ، اٌشش٠ف١ٓ ٚلبطذ٠ّٙب ِٓ ػ١ٛف اٌشزّٓ فٟ زح وً ػبَ 

ف١ظً ثٓ عٍّبْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض ٌىً اٌدٙٛد اٌزٟ رمذِٙب اٌدٙبد اٌسى١ِٛخ ٚاأل١ٍ٘خ ثبٌّٕطمخ ٌزسم١ك ألظٝ دسخبد اٌشازخ ٚاألِٓ 

 . ٚاألِبْ ٌضٚاس ِذ٠ٕخ اٌشعٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ
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  دوةل عربية19 أأمف حاج من 38وضول 

 
ِىخ اٌّىشِخ/ ِسّذ ساثغ ع١ٍّبْ  

19/09/2014اٌدّؼخ   

 أٌف زبج ِٓ 38ثٍغ ػذد زدبج اٌذٚي اٌؼشث١خ، اٌز٠ٓ لذِٛا ٌّىخ اٌّىشِخ ِٕز ثذا٠خ اٌمذَٚ ززٝ طجبذ أِظ 

 . دٌٚخ ػشث١خ ٚطٍٛا ػٓ ؽش٠ك اٌجش ٚاٌدٛ ٚعؾ زفبٚح ٚرشز١ت ِٓ ِطٛفٟ اٌّئعغخ19

ٚلبي سئ١ظ ِدٍظ اداسح اٌّئعغخ األ١ٍ٘خ ٌّطٛفٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ، اٌّطٛف ف١ظً ثٓ ِسّذ ٔٛذ، اْ اخّبٌٟ 

 دٌٚخ ػشث١خ، ِئوًذا أْ اخّبٌٟ 19 أٌف زبج ِٓ 32اٌسدبج اٌؼشة، اٌز٠ٓ ٚطٍٛا اٌٝ ِىخ اٌّىشِخ ثٍغ ٔسٛ

 أٌف زبج 300ِدّٛػبد اٌخذِخ ا١ٌّذا١ٔخ، اٌزٟ رمَٛ ثخذِخ زدبج اٌذٚي اٌؼشث١خ اٌجبٌغ ػذدُ٘ ٌٙزا اٌؼبَ 

 . ِطٛف ِذػّخ ثبٌىٛادس اٌجشش٠خ ٚا١ٌ٢خ ٚاٌزم١ٕخ1400 ِدّٛػخ ١ِذا١ٔخ ثٛالغ 116

ٚأٚػر أْ اٌّئعغخ ثد١ّغ لطبػبرٙب اٌذاخ١ٍخ ٚاٌخبسخ١خ ٚعٛاػذ٘ب ِٓ اٌّطٛف١ٓ اٌّئ١ٍ٘ٓ ػ١ٍّب ٚػ١ٍّب 

١ِٚذا١ٔب رؼًّ ثشٚذ اٌفش٠ك اٌٛازذ ٌزسم١ك اٌشازخ ٚاالؽّئٕبْ ٌسدبج ث١ٓ هللا اٌسشاَ ٚاٌغٙش ػٍٝ خذِزُٙ ػٍٝ 

 ِذاس اٌغبػخ ١ٌٕؼّٛا ثبألخٛاء اإل٠ّب١ٔخ أثٕبء رٛاخذُ٘ فٟ أسع اٌسش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ
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 خدمة ضيوف امرمحن رشف اختص هللا به امبالد قيادة وشعبا: مشعل بن عبدهللا

 واملعرض املطاحب.. «احلاج وسام خفر منا»دشن محةل خدمة 

 
ػجذاٌشزّٓ اٌفم١ٗ- ِىخ رظ٠ٛش - ِسّذ ساثغ ع١ٍّبْ   

19/09/2014اٌدّؼخ   

أوذ طبزت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِشِشؼً ثٓ ػجذهللا ثٓ ػجذاٌؼض٠ض أ١ِشِٕطمخ ِىخ اٌّىشِخ سئ١ظ ٌدٕخ اٌسح اٌّشوض٠خ أْ خذِخ ػ١ٛف 

اٌشزّٓ ششف اخزض هللا رؼبٌٝ ثٗ ٘زٖ اٌجالد ل١بدح ٚشؼجب، الفزبً عّٖٛ أْ رٛخ١ٙبد خبدَ اٌسش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ ٚعّٛ ٌٟٚ ػٙذٖ اال١ِٓ ٚعّٛ 

زفظُٙ هللا، رٕض ػٍٝ ثزي وبفخ اٌدٙٛد ِٓ اخً رّى١ٓ زدبج ث١ذ هللا اٌسشاَ ِٓ اداء ِٕبعىُٙ فٟ وً ٠غش ٚعٌٙٛخ – ٌٟٚ ٌٟٚ اٌؼٙذ 

 .ٚرمذ٠ُ ألظٝ ِب ٠ّىٓ ِٓ اال٘زّبَ ٚاٌشػب٠خ ٚاٌزىش٠ُ ٌُٙ ِٕز ٚطٌُٛٙ اسع اٌٍّّىخ ٚززٝ ِغبدسرُٙ اٌٝ د٠بسُ٘ عب١ٌّٓ غب١ّٔٓ

خبء رٌه فٟ رظش٠ر طسفٟ ٌغّٖٛ ػمت رذش١ٕٗ زٍّخ خذِخ اٌسبج ٚعبَ فخش ٌٕب اٌزٝ رٕظّٙب اٌشئبعخ اٌؼبِخ ٌشئْٚ اٌسش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ 

ٌٍؼبَ اٌثبٔٝ ػٍٝ اٌزٛاٌٝ ِغبء اِظ اٌخ١ّظ فٟ اٌّغدذ اٌسشاَ، ثسؼٛس عّٛاأل١ِش فٛاص ثٓ ٔبطش اٌفشزبْ ِغزشبس عّٛ سئ١ظ ١٘ئخ 

رط٠ٛشِىخ اٌّىشِخ ٚاٌّشبػشاٌّمذعخ، ٚٚص٠شاٌسح اٌذوزٛس ثٕذسثٓ ِسّذ زدبس ٚأ١ِٓ اٌؼبطّخ اٌّمذعخ اٌذوزٛسأعبِخ فؼً اٌجبس ٚػذد ِٓ 

وّب افززر اٌّؼشع اٌّظبزت ٌٍسٍّخ ٚاٌزٞ ٠ؼُ خبٔجبً ِٓ اٌخذِبد اٌزٟ ١٘ؤرٙب اٌشئبعخ ٌؼ١ٛف اٌشزّٓ ٚ ٠جشص اعزؼذاداد . اٌّغئ١ٌٚٓ

اإلداساد اٌزبثؼخ ٌٙب ٚدٚس٘ب فٟ رمذ٠ُ أفؼً اٌخذِبد ٌمبطذٞ اٌّغدذ اٌسشاَ ٚلذ ردٛي عّٖٛ فٟ اٌّؼشع، ٚاؽٍغ ػٍٝ ألغبِٗ ٚاٌخذِبد 

اٌزٟ ٠مذِٙب ػذد ِٓ اإلداساد فٟ اٌّغدذ اٌسشاَ ٌخذِخ ػ١ٛف اٌشزّٓ، ثُ صاس خٕبذ اٌّشوض اإلػالِٟ ٚاؽٍغ ػٍٝ أٔشطزٗ ثُ دشٓ ِٛلغ 

 اٌّشوض ػٍٝ اإلٔزشٔذ

ٚٚلّغ عّٖٛ ػٍٝ ٌٛزخ ١ِثبق اٌؼًّ فٟ خذِخ ػ١ٛف اٌشزّٓ اٌزٟ رجذأ ثبالثزغبِخ ٚافشبء اٌغالَ ٚزغٓ اٌزؼبًِ ٚارمبْ اٌؼًّ ٚثؼذ رٌه 

 .رٛخٗ عّٖٛ ِٚشافمٖٛ ٌّٕظخ االززفبي ثُ ثذئ اٌسفً ثآ٠بد ِٓ اٌزوش اٌسى١ُ ٚشب٘ذ عّٖٛ اٌىش٠ُ ٚاٌسؼٛس ػشػبً ِشئ١بً ػٓ ثشاِح اٌسٍّخ

ٚأٌمٝ اٌشئ١ظ اٌؼبَ اٌش١خ اٌذوزٛس ػجذاٌشزّٓ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اٌغذ٠ظ وٍّخ رشز١ج١خ سزت خالٌٙب ثغّٖٛ اٌىش٠ُ فٟ افززبذ فؼب١ٌبد اٌشئبعخ 

ٚلبي . ٚأشبد ِؼب١ٌٗ ثّب رٍمبٖ اٌشئبعخ ِٓ دػُ ِٚئاصسح أطاللبً ِٓ ا٘زّبَ اٌم١بدح اٌشش١ذح ثخذِخ اٌسش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ ٚسػب٠خ لبطذ٠ّٙب

أٙب ٌفشطخ ِجبسوخ ِٕٚبعجخ عؼ١ذح ٠سفٙب ششف اٌضِبْ فٟ ٘زٖ األ٠بَ اٌّجبسوخ ٚششف اٌّىبْ فٟ اٌّغدذ : ِؼب١ٌٗ فٟ وٍّزٗ اٌزٟ أٌمب٘ب

فشىشاً ٌىُ ٚأٔزُ رزفؼٍْٛ فٟ ٘زا ا١ٌَٛ األغش ثٙزا االفززبذ - خذِخ اٌسبج ٚعبَ فخش ٌٕب– اٌسشاَ ثدٛاس اٌىؼجخ اٌّششفخ أْ ٔشفغ شؼبس 

اٌّجبسن اٌزٞ ٠دغذ زشص عّٛوُ اٌىش٠ُ ِٚب رسظٝ ثٗ اٌشئبعخ ِٓ ٌذْ عّٛوُ ِٓ وً دػُ ِٚئاصسح ٚرشد١غ ِٚغبٔذح ١ٌغذ ِغزغشثخ 

ػٍٝ عّٛوُ اٌىش٠ُ ّٚ٘زىُ اٌؼب١ٌخ ٚؽّٛزىُ اٌٛثبة فٟ ر١ّٕخ اٌّىبْ ٚاالٔطالق ِٓ اٌىؼجخ اٌّششفخ ٚا١ٌٙب فٟ ِششٚػبد اٌز١ّٕخ ٌٙزٖ 

إٌّطمخ اٌغب١ٌخ، اْ زؼٛسوُ ٘زا ا١ٌَٛ رشش٠ف ٌٍشئبعخ ٚ٘ٛ ِئوذ ال٘زّبَ اٌم١بدح اٌشش١ذح ٚاٌشػب٠خ اٌمظٜٛ ِٓ ِمبَ خبدَ اٌسش١ِٓ 

اٌشش٠ف١ٓ ٚعّٛ ٌٚٝ ػٙذٖ األ١ِٓ ٚعّٛ ٌٟٚ ٌٟٚ اٌؼٙذ ٚعّٛوُ اٌىش٠ُ ٌٍسش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ ٌزٛف١ش عجً اٌشازخ ٚاٌزغ١ًٙ ٌمبطذ٠ّٙب ِٓ 

رطٍك فٟ ِٛعّٙب اٌثبٟٔ ٌٙزا اٌؼبَ « خذِخ اٌسبج ٚعبَ فخش ٌٕب»وّب أْ رشش٠ف عّٛوُ اٌىش٠ُ زٍّخ اٌشئبعخ . اٌسدبج ٚاٌؼّبس ٚاٌضٚاس

ٚاٌزٟ رغٍؾ اٌؼٛء ػٍٝ اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب اٌشئبعخ ٚرجشص اٌٛخٗ اٌسؼبسٞ اٌّششق فٟ ٘زا اٌّدبي ٚرئوذ ػٍٝ اٌزفبٟٔ فٟ خذِخ اٌسدبج 

ٚر١غ١ش أِٛسُ٘، ٌٚمذ شبسوٕب ثٙزٖ اٌسٍّخ ػذد ِٓ اٌدٙبد ٚاٌذٚائش اٌسى١ِٛخ ِٕٙب اِبسح ِٕطمخ ِىخ اٌّىشِخ ِشىٛسح ٚأ٠ؼب ٚصاسح اٌسح 

 .ٚخبِؼخ أَ اٌمشٜ ٚأِبٔخ اٌؼبطّخ ٚلٛح أِٓ اٌّغدذ اٌسشاَ ٚاٌمطبػبد اٌسى١ِٛخ ٚاأل١ِٕخ خضٜ هللا اٌد١ّغ خ١ش اٌدضاء

وّب رؼّٓ اٌزذش١ٓ ػذداً ِٓ اٌفؼب١ٌبد ِٕٙب اٌٍّزمٝ اٌؼٍّٟ ٌزسم١ك اٌٛعط١خ ٚاالػزذاي ٚرؼض٠ض األِٓ اٌفىشٞ، اٌزٞ ٠ئوذ ػٍٝ رؼظ١ُ 

اٌسش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ ٠ٚؼُ ِدّٛػخ ِٓ اٌّسبػشاد ٌؼذد ِٓ أػؼبء ١٘ئخ وجبس اٌؼٍّبء ٠فززسٙب عّبزخ ِفزٟ ػبَ اٌٍّّىخ اٌش١خ ػجذاٌؼض٠ض 

ٚث١ٓ ِؼب١ٌٗ خالي وٍّزٗ أْ ٘زٖ اٌزٛعؼخ اٌؼّاللخ ٚرٛعؼخ -. زفظٗ هللا– آي اٌش١خ، ٚرٌه رفؼ١الً ٌّؼب١ِٓ وٍّخ خبدَ اٌسش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ 

اٌّطبف اٌزبس٠خ١خ ع١غزف١ذ اٌسدبج ِٓ وبًِ ِشزٍزٙب اٌثب١ٔخ ٌزجذأ ِشزٍزٙب اٌثبٌثخ ثؼذ ٘زا اٌّٛعُ، ٚروش ِؼب١ٌٗ أْ اٌسح اٌظس١ر ٠جذأ 

 .ثبالٌزضاَ ثبٌزظش٠ر ٚاألٔظّخ ١ٌٕؼُ اٌسد١ح ثسدُٙ

ٚدشٓ عّٖٛ ثؼذ رٌه ثشاِح ٚفؼب١ٌبد اٌسٍّخ، ثُ عٍُّ أ١ِش ِٕطمخ ِىخ اٌّىشِخ ٘ذا٠ب رزوبس٠خ ٌجؼغ اٌسدبج ٚوّشَ ثؼذ رٌه اٌدٙبد 

اٌسى١ِٛخ اٌّشبسوخ فٟ اٌسٍّخ ٟٚ٘ أِبٔخ اٌؼبطّخ اٌّمذعخ ٚخبِؼخ أَ اٌمشٜ ٚششؽخ ِٕطمخ ِىخ اٌّىشِخ ٚلٛح أِٓ اٌّغدذ اٌسشاَ 

ثُ رغٍُ عّٖٛ ٘ذ٠خ رزوبس٠خ . ِٚشٚس اٌؼبطّخ اٌّمذعخ ِٚذ٠ش٠خ اٌذفبع اٌّذٟٔ ثبٌؼبطّخ اٌّمذعخ ٚلٛح أِٓ اٌسح ٚاٌؼّشح ٚلٛح اٌطٛاسئ

 .ِٓ اٌشئ١ظ اٌؼبَ ٚ٘ذ٠خ خبطخ ثّٕبعجخ رذش١ٓ اٌّشوض اإلػالِٟ ثُ أػٍٓ ػٓ اخزبَ اٌسفً
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 امتيسري يف احلج أأضبح رضورة: «امشؤون اال سالمية»

 

 جدة- الٌوم 

وشف ٚو١ً ٚصاسح اٌشئْٚ اإلعال١ِخ ٚاألٚلبف ٚاٌذػٛح ٚاإلسشبد ٌشئْٚ اٌّغبخذ اٌذوزٛس رٛف١ك اٌغذ٠شٞ، 

عؼٟ اٌٛصاسح ثزٛخ١ٗ ِٚزبثؼخ ِٓ اٌش١خ طبٌر آي اٌش١خ ٚص٠ش اٌشئْٚ اإلعال١ِخ ٚاألٚلبف ٚاٌذػٛح 

ٚاإلسشبد، ػٍٝ اٌؼًّ ثؤزىبَ اٌز١غ١ش فٟ اٌسح، ِج١ٕبً ثؤْ ثشاِح اٌٛصاسح اٌّخظظخ ٌزٛػ١خ اٌسدبج خالي 

ِٛعُ زح ٘زا اٌؼبَ رزّسٛس زٛي رجغ١ؾ اٌّؼٍِٛبد، ٚرٛف١ش أوجش لذس ِٓ اٌزؼ١ٍّبد ٚاٌزٛخ١ٙبد ٚاإلسشبداد 

اٌّشرجطخ ثبٌسح ػّٓ ِٕظِٛزٙب ٚثشاِدٙب اٌّزشاثطخ ِغ ِفَٙٛ اٌزٛػ١خ االعزجبل١خ، اٌّج١ٕخ ػٍٝ خطخ ٌٙب 

 .أطٛي ٚفشٚع ِٚشازً ٚخطٛاد ٚثشاِح ٚفمشاد ِٚٛاد ػ١ٍّخ ٚرؼ١ّ١ٍخ

ٚأثبْ أْ اٌٛصاسح رشوض ػٍٝ ٔشش ٚششذ أػّبي اٌسح، ٚاألزىبَ ٚاٌٛاخجبد ٚاألسوبْ ٚاٌزؼ١ٍّبد ٚإٌظٛص 

اٌٛاسدح فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌغٕخ إٌج٠ٛخ، ٚفزبٜٚ أً٘ اٌؼٍُ اٌزٟ رٛػر ٌٍسبج ِب ٘ٛ ِطٍٛة ِٕٗ ردبٖ ٘زا 

إٌغه، ِٚب ٘ٛ اٌّغّٛذ ٚاٌّجبذ ٚاٌّسظٛس ِٓ األػّبي ٚاأللٛاي ٚاألفؼبي، ِئوذاً ثؤْ اٌز١غ١ش فٟ اٌسح أطجر 

ػشٚسح فٟ ظً رضا٠ذ ٔغجخ اٌسدبج ِٓ وجبس اٌغٓ ٚإٌغبء ٚاٌؼدضح، ٌٚزٌه ِٓ اٌؼشٚسٞ ِشاػبح أزٛاي ٘زٖ 

 .اٌفئخ اٌؼض٠ضح

ٚأوذ اٌغذ٠شٞ، أْ اٌّشزٍخ األٌٚٝ ِٓ خٙٛد اٌٛصاسح ػجش اٌجشاِح اإلػال١ِخ ٌٍزٛػ١خ اإلعال١ِخ فٟ اٌسح 

اٌّجبششح ٚغ١ش اٌّجبششح، رغزٙذف رٛػ١خ اٌسدبج لجً ٚطٌُٛٙ اٌٍّّىخ، ٚرىْٛ سف١مب ٌٍسدبج ِٚزبزخ فٟ 

خ١ّغ ِٕبؽك اٌٍّّىخ ٚاٌّسبفظبد ٚاٌّذْ ٚاٌّٛال١ذ ٚإٌّبفز اٌد٠ٛخ ٚاٌجسش٠خ ٚاٌجش٠خ، ٚداخً ِغبوٓ 

اٌسدبج ٚث١ٓ اٌّخ١ّبد اٌٝ خبٔت ردّؼبد اٌسدبج فٟ ِىخ اٌّىشِخ ٚاٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٚاٌّشبػش اٌّمذعخ، 

ٚداخً ٚعبئً إٌمً ٚعؾ ِشبسوخ ػذد وج١ش ِٓ اٌذػبح ٚاٌّزشخ١ّٓ، ٚػذد ِٓ اٌششوبد ٚاٌّئعغبد اٌٛؽ١ٕخ 

اٌّزخظظخ فٟ أػّبي إٌٙذعخ ٚاٌزم١ٕخ ٚاٌظ١بٔخ ٚاٌزشغ١ً ٚإٌمً ٚاإلعىبْ ٚاإلػبشخ، ٚخذِبد اٌّغبٔذح، 

ِٚدّٛػخ وج١شح ِٓ اٌف١١ٕٓ ٚاإلػال١١ِٓ اٌّزخظظ١ٓ فٟ األػّبي اٌف١ٕخ ٚاٌزم١ٕخ، ثّب ٠سمك اٌذلخ فٟ رٕف١ز 

 .اٌخطخ ٚرس٠ًٛ اٌغٍج١بد ٚاٌّؼٛلبد ثؤٔٛاػٙب ٚأشىبٌٙب اٌٝ ٔمبؽ ٌٍمٛح رؼضص ٚرغبُ٘ فٟ ٔدبذ خطخ اٌؼًّ
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 امبدء يف جحز س يارات احلجاج مبداخل مكة

 
 :مكة المكرمة– تواصل  

ثذأد ل١بدح لٛاد أِٓ اٌسح فٟ رشغ١ً ٔمبؽ اٌفشص ثّذاخً اٌؼبطّخ اٌّمذعخ إل٠مبف ع١بساد اٌسدبج اٌمبد١ِٓ ألداء 

 .”ػىبظ”فش٠ؼخ اٌسح ٌٙزا اٌؼبَ، اٌزٟ ٠غزّش اٌؼًّ ثٙب ززٝ ٠َٛ اٌزبعغ ِٓ شٙش رٞ اٌسدخ اٌمبدَ، ٚفمبً ٌـ

– اٌطبئف اٌغش٠غ ِٚٛلف اٌش١ّغٟ ثطش٠ك ِىخ – ِٛلف اٌششائغ ثطش٠ك ِىخ : ٚرّذ البِخ خّغخ ِٛالف سئ١غ١خ، ٟ٘

اٌطبئف ِٚٛلف اٌىؼى١خ ثطش٠ك – اٌّذ٠ٕخ اٌغش٠غ ِٚٛلف اٌىش ثطش٠ك ِىخ – خذح اٌغش٠غ ِٚٛلف إٌٛاس٠خ ثطش٠ك ِىخ 

 .ا١ٌٍث– ِىخ 

ٚعٛف ٠زُ ا٠مبف ع١بساد اٌسدبج اٌمبد١ِٓ ِٓ خبسج اٌٍّّىخ ػٓ ؽش٠ك اٌجش، اػبفخ اٌٝ ع١بساد زدبج اٌذاخً ػٕذ  

ثذء لذُِٚٙ ِطٍغ شٙش رٞ اٌسدخ، ف١ّب ع١زُ رؤ١ِٓ زبفالد ٌٍٕمً اٌدّبػٟ ٚع١بساد األخشح اٌؼبِخ ػٍٝ ِذاس اٌغبػخ 

ٌٕمً اٌسدبج ثؼذ ا٠مبف ع١بسارُٙ اٌٝ ِمبس عىُٕٙ، اػبفخ اٌٝ رخظ١ض دٚس٠بد أ١ِٕخ ٌٍّسبفظخ ػٍٝ ٘زٖ اٌغ١بساد ززٝ 

 .أزٙبء أطسبثٙب ِٓ رؤد٠خ ِٕبعه اٌسح
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 زوار بيت هللا ابدمومه ابمزغاريد ودموع امفرح وادلعاء نلوطن

 أأهايل املدينة يس تقبلون احلجاج ابلأهازجي وامورود
 

 
 

 :اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح- عجك- خبٌذ اٌشبِبٟٔ

أظٙش ِمطغ ف١ذ٠ٛ ِزذاٚي، ا١ٌَٛ اٌدّؼخ، زفبٚح اعزمجبي أ٘بٌٟ اٌّذ٠ٕخ ٌٍسدبج فٟ ِطبس األ١ِش ِسّذ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ، ٚفشزخ  

اٌسدبج ثٙزا االعزمجبي، ٚدِٛع اٌفشذ ثٛطٌُٛٙ اٌٝ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح؛ ِطٍم١ٓ اٌضغبس٠ذ ٚػجبساد اٌشىش ٚاٌذػبء ٌٍٛؽٓ اٌّؼطبء 

 .ٚوشَ اٌؼ١بفخ ٚزفبٚح االعزمجبي اٌزٟ رفبخئٚا ثٙب

ٔفّز ثشٔبِدبً ١ِٛ٠بً العزمجبي اٌسدبج، - ثبٌزؼبْٚ ِغ اداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبٌّٕطمخ-٠شبس اٌٝ أْ فشع ٚصاسح اٌسح ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح  

ِطبس األ١ِش ِسّذ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ، : ؛ ٚرٌه ػجش إٌّبفز اٌد٠ٛخ ٚاٌجش٠خ، ِٚٓ ػّٕٙب"ٔسجه ٠ب ػ١ف اٌشزّٓ"رسذ ػٕٛاْ 

 .ِٚٛالغ اعزمجبي اٌسدبج األخشٜ

-اْ فشع ٚصاسح اٌسح ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ": "عجك"ٚلبي ِذ٠ش ػبَ فشع ٚصاسح اٌسح ثّٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ِسّذ اٌج١دبٚٞ ٌـ

أػبد اٌّظب٘ش اٌزٟ اشزٙش ثٙب أ٘بٌٟ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، فٟ زغٓ اعزمجبي ػ١ٛف - ثبٌزؼبْٚ ِغ اداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبٌّٕطمخ

اٌشزّٓ ِٓ صٚاس اٌّغدذ إٌجٛٞ، ػٍٝ ِش اٌزبس٠خ؛ ِٓ خالي ِشبسوخ ١ِٛ٠خ ٌطالة ِٓ ِذاسط اٌّشزٍخ االثزذائ١خ فٟ اٌّذ٠ٕخ 

 ."زبج ِٓ خٕغ١بد ِخزٍفخ، ِّٓ ٠ظٍْٛ ػجش ِطبس األ١ِش ِسّذ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ" 2000"إٌّٛسح، فٟ اعزمجبي ٠ِٟٛ ٌٕسٛ 

، ٚاٌزٞ ٠ٕفزٖ ٠ٚششف ػ١ٍٗ فشع ٚصاسح اٌسح فٟ اٌّذ٠ٕخ "ٔسجه ٠ب ػ١ف اٌشزّٓ"أٗ فٟ اؽبس ثشٔبِح ": اٌج١دبٚٞ"ٚث١ّٓ 

إٌّٛسح، ٠ٚغزّش ؽٛاي ِٛعُ ِب لجً اٌسح، ٚع١زسٛي ٌجشٔبِح رٛد٠غ فٟ ِٛعُ ِب ثؼذ اٌسح، ٚ٘ٛ ثشٔبِح ٠ٕفز ٌٍؼبَ اٌثبٟٔ ػٍٝ 

 .اٌزٛاٌٟ

ٚوبْ ؽالة لذ اعزمجٍٛا اٌسدبج، فٛس ٚطٌُٛٙ، ثبأل٘بص٠ح اٌّذ١ٕ٠خ اٌزٟ وبٔذ رُشدد لذ٠ّبً، ٚلذِٛا ٌُٙ ِبء صِضَ، ٚرّش اٌؼدٛح، 

ٚٔثش اٌٛسد اٌّذ٠ٕٟ ػٍٝ اٌسدبج، ٚسشُٙ ثّبء اٌض٘ش، فٟ ِشٙذ ٌمٟ اعزسغبْ اٌسدبج، ٚثذا خ١ٍبً ػٍٝ ِس١بُ٘؛ ززٝ َرَسفذ دِٛع 

 .اٌجؼغ ُِٕٙ، ٚأخزٚا ٠سزؼْٕٛ األثٕبء ثٍجبعُٙ اٌّذ٠ٕٟ ا١ٌّّض
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 ُقبيل ضالة ادلعة ومبشاركة امعاملني املرخص هلم بدفع امعرابت

 اس تقبال احلجاج ابحللوى وامورد يف امساحات اخلارجية ابملسجد امنبوي
 

 
 

 :مكة المكّرمة- سبق- عوض الفهمً

لبَ ٚو١ً اٌشئ١ظ اٌؼبَ ٌشئْٚ اٌّغدذ اٌسشاَ ٚاٌّغدذ إٌجٛٞ ِشٙٛس إٌّؼّٟ، ِٚذ٠ش اداسح اٌؼشثبد ثبٌّغدذ  

اس ٚزّدبج ث١ذ هللا اٌسشاَ فٟ اٌغبزبد اٌخبسخ١خ  ّٚ اٌسشاَ ِظٍر ثٓ ١ِٕش اٌّسّبدٞ، ثزٛص٠غ اٌسٍٜٛ ٚاٌٛسد ػٍٝ ص

 .لُج١ً طالح اٌدّؼخ؛ ٚرٌه ثّشبسوخ ٚو١ً اإلداسح ٌٍشئْٚ ا١ٌّذا١ٔخ ِٕغٟ اٌخذ٠ذٞ ٚثّشافمخ ػبٍِٟ دفغ اٌؼشثبد

ٚأّوذ ِذ٠ش اداسح اٌؼشثبد ِظٍر اٌّسّبدٞ، أْ ٘زا اٌؼًّ ٠ؼذ ػّالً اخزّبػ١بً رطٛػ١بً، لّذِٕب ِٓ خالٌٗ اٌزشز١ت 

ٍْة   .ثؼ١ٛف اٌشزّٓ اٌز٠ٓ لَِذِٛا اٌٝ اٌذ٠بس اٌّمّذعخ، ِز١ّٕبً ٌُٙ ؽ١ت اإللبِخ ٚأداء إٌّبعه فٟ سازخٍة ٠ٚغشٍة ٚأِب
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  قطاعات حكومية وأأهلية خلدمة احلجاج9ثعاون بني امكشافة و

 
اٌّذ٠ٕخ- اٌٙبَ ِسّٛد   

19/09/2014اٌدّؼخ   

رٛعؼذ خّؼ١خ اٌىشبفخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ فٟ خذِبرٙب اٌزطٛػ١خ ٌسدبج ث١ذ هللا اٌسشاَ ٚاٌضائش٠ٓ ٌٍّغدذ إٌجٛٞ 

 وشبفخ ٚلبئذ وشفٟ ِٓ اٌدبِؼبد ٚاٌزذس٠ت اٌزمٕٟ ٚاٌزشث١خ 300اٌشش٠ف ٌّٛعُ زح اٌؼبَ اٌسبٌٟ ز١ث خّٕذد لشاثخ 

اٌزٞ أل١ُ خظ١ظب ٌٙزٖ إٌّبعجخ ٌزمذَ خذِبرٙب ٌٍسدبج اٌضائش٠ٓ ٌٍّذ٠ٕخ « اٌّؼغىش اٌىشفٟ ٌخذِخ اٌسدبج»ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ 

 لطبػبد ٟٚ٘ ِغزشفٝ أزذ ِٚغزشفٝ األٔظبس ِٚغزشفٝ ا١ٌّمبد ِٚغزشفٝ اٌٍّه فٙذ اػبفخ 9إٌّٛسح ثبٌزؼبْٚ ِغ 

ٌٍّشاوض اٌظس١خ اٌّس١طخ ثبٌّغدذ إٌجٛٞ اٌشش٠ف إٌّزششح فٟ خٙبرٗ األسثغ ٌٍّغدذ إٌجٛٞ، أٚػر رٌه لبئذ اٌّؼغىش 

ِب٘ش ثٓ ػجذهللا إٌض٘خ ِئوذا أْ اٌزؼبْٚ اِزذ ث١ٓ خّؼ١خ اٌىشبفخ ١ٌشًّ ٚصاسح اٌزدبسح ٚٚصاسح اٌسح ٚٚصاسح : إٌّٙذط

 وشبفب ِغ وً 16اٌشئْٚ اإلعال١ِخ ٚاألٚلبف اٌّئعغخ األ١ٍ٘خ ٌألدالء ٚردغذ اٌزؼبْٚ فٟ رٛاخذ فشلخ وشف١خ ِىٛٔخ ِٓ 

. لطبع ثس١ث ٠زٕبعت اٌذٚس اٌزٞ ٠مَٛ ثٗ اٌىشبف ِغ ِشزٍزٗ اٌؼّش٠خ عٛاء وبْ ؽبٌجب خبِؼ١ب أٚ ِٓ ؽالة اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ

ٚسغجخ ِٓ أ١ِٓ ػبَ خّؼ١خ اٌىشبفخ اٌذوزٛس ػجذهللا ثٓ ع١ٍّبْ اٌفٙذ االؽّئٕبْ ػٍٝ ع١ش اٌخذِبد اٌّمذِخ لبَ اٌفٙذ 

ِغبء ٠َٛ أِظ ثض٠بسح رفمذ٠خ ٌّٛالغ اٌمطبػبد اٌزٟ رمذَ خذِبرٙب ٌٍسد١ح ٚاٌزمٝ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ رٍه اٌمطبػبد ِثّٕب ٌُٙ 

٘زٖ اٌجبدسح اٌٛؽ١ٕخ فٟ رغ١ًٙ وً ِب ِٓ شؤٔٗ ٠غبػذ اٌسدبج ػٍٝ أداء ِٕبعىُٙ ِجذ٠ب اعزؼذادٖ ٌزط٠ٛش اٌزؼبْٚ ِغ وً 

 .اٌمطبػبد اعزدبثخ ٌزٛخ١ٙبد زىِٛزٕب اٌشش١ذح فٟ ِغبػذح ػ١ٛف اٌشزّٓ

ِئوذا ٌُٙ اٌذٚس اٌزشثٛٞ اٌزٞ « اٌّؼغىش اٌىشفٟ ٌخذِخ اٌسدبج»ٚوبْ اٌفٙذ لذ اٌزمٝ ثبٌم١بداد اٌىشف١خ اٌؼبٍِخ فٟ 

 أٌف وشبف داخً اٌٍّّىخ ِج١ٕب اْ ٘ئالء اٌشجبة ٠دت سػب٠زُٙ ٚرٛخ١ُٙٙ ِٓ األفىبس 160رٍؼجٗ اٌىشبفخ فٟٙ رؼُ 

 .اٌؼبٌخ ٚاٌشجٙبد اٌذخ١ٍخ ػٍٝ د٠ٕٕب ٚل١ّٕب ١ٌىٛٔٛا ِٕبساد رغُٙ فٟ ثٕبء ٚؽٕٕب اٌغبٌٟ
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  كشاف يقدمون خدماهتم امتطوعية نلحجاج يف مكة واملدينة300

 
: ػٍٟ األزّذٞ- اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح 

رٛاطً خّؼ١خ اٌىشبفخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ رمذ٠ُ خذِبرٙب اٌزطٛػ١خ ٌسدبج ث١ذ هللا اٌسشاَ ٚاٌضائش٠ٓ ٌٍّغدذ إٌجٛٞ 

اٌّؼغىش » وشبف ٚلبئذ وشفٟ ِٓ اٌدبِؼبد ٚاٌزذس٠ت اٌزمٕٟ ٚاٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ 300اٌشش٠ف ػجش اٌزسبق أوثش ِٓ 

ٚلبَ أ١ِٓ ػبَ اٌدّؼ١خ اٌذوزٛس ػجذهللا اٌفٙذ، ثدٌٛخ ، ثبٌزؼبْٚ ِغ رغغ لطبػبد زى١ِٛخ ٚا١ٍ٘خ« اٌىشفٟ ٌخذِخ اٌسدبج

رفمذ٠خ ٌّٛالغ اٌمطبػبد اٌزٟ رمذَ خذِبرٙب ٌٍسد١ح ٚاٌزمٝ ثبٌمبئ١ّٓ ػٍٝ رٍه اٌمطبػبد، ِثّٕب ٌُٙ ٘زٖ اٌجبدسح اٌٛؽ١ٕخ 

فٟ رغ١ًٙ وً ِب ٠غبػذ اٌسدبج ػٍٝ أداء ِٕبعىُٙ ِجذ٠ب اعزؼذاد اٌدّؼ١خ ٌزط٠ٛش اٌزؼبْٚ ِغ وً اٌمطبػبد، وّب اٌزمٝ 

 أٌف 160اٌذوزٛس اٌفٙذ ثبٌم١بداد اٌىشف١خ اٌؼبٍِخ فٟ اٌّؼغىش، ِئوذا ٌُٙ اٌذٚس اٌزشثٛٞ اٌزٞ رٍؼجٗ اٌىشبفخ، فٟٙ رؼُ 

وشبف داخً اٌٍّّىخ، ِج١ٕب أْ ٘ئالء اٌشجبة ٠دت سػب٠زُٙ ٚرٛخ١ُٙٙ ِٓ األفىبس اٌؼبٌخ ٚاٌشجٙبد اٌذخ١ٍخ ػٍٝ د٠ٕٕب 

. ٚل١ّٕب ١ٌىٛٔٛا ِٕبساد رغُٙ فٟ ثٕبء ٚؽٕٕب اٌغبٌٟ
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 انلواء اميحىي يتفقد منافذ دخول احلجاج

 
 :اٌّس١ٍبد- اٌدض٠شح 

أفبراً ٌزٛخ١ٙبد طبزت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ِسّذ ثٓ ٔب٠ف ٚص٠ش اٌذاخ١ٍخ سئ١ظ ٌدٕخ اٌسح اٌؼ١ٍب لبَ ِذ٠ش ػبَ اٌدٛاصاد 

اٌٍٛاء ع١ٍّبْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض ا١ٌس١ٝ ثدٛالد رفمذ٠خ ػٍٝ إٌّبفز اٌد٠ٛخ ٚاٌجش٠خ ثذأ٘ب ثض٠بسح ٌّطبس اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض ثدذح 

ِٚطبس األ١ِش ِسّذ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض فٟ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح رؤوذ ِٓ خالٌٙب ػٍٝ خب٘ض٠خ طبالد اٌسدبج فٟ اٌّطبساد اٌذ١ٌٚخ ٌٍم١بَ 

. ثذٚس٘ب

ثؼذ رٌه رفمذ اٌٍٛاء ا١ٌس١ٝ إٌّبفز اٌجش٠خ اٌشّب١ٌخ شٍّذ ِٕفز زبٌخ ػّبس ثدٛاصاد ِٕطمخ رجٛن ِٕٚفز اٌسذ٠ثخ ثدٛاصاد ِٕطمخ 

اٌدٛف ِٕٚفز خذ٠ذح ػشػش ثدٛاصاد ِٕطمخ اٌسذٚد اٌشّب١ٌخ زث خالٌٙب اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ عشػخ أٙبء اخشاءاد اٌمبد١ِٓ ِٓ 

. ػ١ٛف ث١ذ هللا اٌسشاَ ٚرمذ٠ُ أفؼً اٌخذِبد ٌُٙ

-11-22٘ـ أٔٗ ٚززٝ ٔٙب٠خ ٠َٛ األسثؼبء اٌّٛافك 1435وّب طشذ اٌّشوض اإلػالِٟ ٌٍّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌٍدٛاصاد ٌسح ػبَ 

زبخبً لذِٛا ػٓ ؽش٠ك اٌدٛ  (618322)زبخبً ُِٕٙ ػذد  (628765)٘ـ لذ ثٍغ ػذد اٌسدبج اٌمبد١ِٓ ِٓ اٌخبسج 1435

. زبخبً  (7571) لذِٛا ثشاً وّب أْ اٌمبد١ِٓ ثسشاً وبْ ػذدُ٘  (2872)ٚػذد 

لبدِبً ٌٍسح ٚرٌه ألعجبة ِخزٍفخ ز١ث رُ  (14)ٚروش اٌّشوض اإلػالِٟ أٔٗ ِٕٚز ثذا٠خ ِٛعُ زح ٘زا اٌؼبَ لذ رُ اػبدح ػذد 

ٌؼذَ زٍُّٙ رؤش١شاد زح ٚرُ اػبدح ػذد ٚازذ ثغجت أٔٗ لذ عجك اثؼبدٖ ألعجبة  (3)ثغجت اٌزض٠ٚش ٚػذد  (10)اػبدح ػذد 

. طس١خ

ًٍة ِٓ  ٚأوذ اٌّشوض اإلػالِٟ أْ اٌٍدبْ اٌّٛع١ّخ فٟ اٌدٛاصاد أٔٙذ خ١ّغ رد١ٙضارٙب، ٚثذأد ثّّبسعخ أػّبٌٙب ِٕز فزشح فٟ و

خٛاصاد ِسبفظخ اٌطبئف ِٚشوض اٌخذِبد اٌؼبِخ ثبٌش١ّغٟ ٚرٌه ِٓ خالي أؼمبد خٍغبد ٌدبٔٙب ثشىً دائُ ٚػٍٝ ِذاس اٌغبػخ 

. إلطذاس اٌؼمٛثبد اٌفٛس٠خ ػٍٝ خ١ّغ ِخبٌفٟ أٔظّخ اٌسح

ٚدػب اٌّشوض اإلػالِٟ خ١ّغ اٌّٛاؽ١ٕٓ ٚاٌّم١ّ١ٓ االٌزضاَ ثؤٔظّخ اٌسح ٚػذَ اٌزٛخٗ ألداء اٌسح اال ثزظش٠ر، ٚأٔٗ ع١زُ 

رطج١ك ػمٛثبد فٛس٠خ ِٚشذدح ٘زا اٌؼبَ ِٓ لجً اٌٍدبْ اٌّٛع١ّخ ػٍٝ وً ِٓ ٠غبػذ ثٕمً أٞ شخض ٠سبٚي اٌسح ثذْٚ 

. رظش٠ر
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