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  آ الف مغادرة ميداهية مضيوف امرمحن ابملدينة5متابؼة : امبيجاوي

ىل املنافذ اجلوية 20   امف حافةل منقل احلجاج ا 

 

انًذُٚخ انًُٕسح- حغٍٛ ثخزبٔس   

29/10/2014األسثؼبء   

 آالف يغبدسح يٛذاَٛخ يٍ لجم 5أكذ يذٚش ػبو فشع ٔصاسح انحظ ثًُطمخ انًذُٚخ انًُٕسح يحًذ ػجذانشحًٍ انجٛغبٔ٘ أَّ رى يزبثؼخ أكضش يٍ 

 .نغبٌ انًشالجخ ٔانًزبثؼخ

 صٚبساد يٛذاَٛخ نًشالجخ ٔيزبثؼخ األداء ٔانزُظٛى اإلداس٘ ٔانزشغٛهٙ نغٓبد انزٙ ٚششف 404ٔأظبف أٌ نغبٌ انًزبثؼخ ٔانًشالجخ َفزد 

 .يغبدسح يٍ انغكٍ« 5087» حبنخ رفٕٚظ نهحغبط، كزنك يزبثؼخ 3619ْـ، فًٛب رى يزبثؼخ 1435ػهٛٓب انفشع خالل يٕعى حظ ْزا انؼبو 

ٔأٔظح أٌ عاليخ َمم انحغبط يٍ أْى أٔنٕٚبد اإلششاف ٔانشلبثخ انزٙ ُٚفزْب فشع ٔصاسح انحظ يٍ خالل يزبثؼخ أداء انُمبثخ انؼبيخ 

نهغٛبساد ٔششكبد َمم انحغبط ٔانزحمك يٍ عبْضٚخ انحبفالد، لجم ثذء ػًهٛبد انُمم صى ثًزبثؼخ إعشاءاد انًغبدسح ٔانزحمك يٍ ػذو 

رأخشْب ٔػذو إسْبق انغبئمٍٛ أٔ رحًٛم انحبفالد ثأيزؼخ صائذح، كم رنك حزٗ اَطالق انحبفالد ثبنحغبط إنٗ ٔعٓزٓب ثغاليخ هللا ٔظًٍ 

رؼهًٛبد ٔظٕاثػ َمم انحغبط ثًزبثؼخ ٔإششاف يٍ ثشَبيظ يزبثؼخ انُمم ٔنغبٌ انًزبثؼخ ٔانًشالجخ انًٛذاَٛخ ٔيشكض٘ االعزمجبل ٔانًغبدسح 

فٙ يطبس األيٛش يحًذ ثٍ ػجذانؼضٚض انذٔنٙ ٔيذُٚخ حغبط انجش كم فًٛب ٚخصّ ٔٔفك أْذافّ اإلعشائٛخ انًحذدح فٙ انخطخ انزشغٛهٛخ، حٛش 

 . أنف حبفهخ نُمم انحغبط إنٗ انًُبفز انغٕٚخ ٔيٍ صى يغبدسرٓى إنٗ ثهذآَى عبنًٍٛ غب20ًٍَٛرزى يزبثؼخ يب ٚضٚذ 

ْزا ٔٚؼًم فشع ٔصاسح انحظ ٔيٍ خالل نغبٌ انًشالجخ ٔانًزبثؼخ ػهٗ رحغٍٛ ػًهٛبد انًزبثؼخ ٔاإلششاف ٔانشلبثخ ػهٗ انخذيبد انزٙ رمذو 

: نهحغبط يٍ انغٓبد األْهٛخ انزٙ ٚششف ػهٛٓب انفشع، حٛش رؼًم رهك انهغبٌ ٔػهٗ يذاس انغبػخ ٔفك ػذد يٍ األْذاف اإلعشائٛخ ٔيُٓب

يشالجخ انزُظٛى اإلداس٘ ٔظٕاثػ انزشغٛم فٙ يؤعغخ األدالء ٔيكزت انٕكالء ثبنًذُٚخ انًُٕسح ٔفشع َمبثخ انغٛبساد ٔيكزت إسشبد حبفالد 

اإلششاف انًٛذاَٙ ػهٗ ػًهٛبد إعكبٌ انحغبط غٕال يذح رُفٛز انجشَبيظ ظجػ ػًهٛبد يغبدسح . َمم انحغبط غٕال يذح رُفٛز انجشَبيظ

  .يزبثؼخ إششاف يؤعغخ األدالء ػهٗ يزؼٓذ٘ رُضٚم ٔرحًٛم أيزؼخ انحغبط ٔيؼبنغخ إخفبلٓى. انحغبط يٛذاًَٛب غٕال يذح رُفٛز انجشَبيظ

كًب رؼًم ػهٗ سصذ يخبنفبد ظٕاثػ إعكبٌ انحغبط يٛذاًَٛب ٔإحبنزٓب نهغُخ ظٕاثػ اإلعكبٌ ثبنفشع يزبثؼخ ػًهٛبد يغبدسح انحغبط يٍ 

يزبثؼخ ػًهٛبد رُضٚم ٔرحًٛم أيزؼخ انحغبط ٔإششاف انًؤعغخ األْهٛخ ػهٛٓب . يغبكُٓى ٔانزحمك يٍ َظبيٛزٓب ٔسصذ انًخبنفبد ٔيؼبنغزٓب

انزُغٛك . رمذٚى خذيبد إسشبد انحغبط انزبئٍٓٛ فٙ يشاكض اإلسشبد ٔيخزهف يٕالغ انخذيخ ثبنزُغٛك يغ يؤعغخ األدالء. ٔيؼبنغخ اإلخفبق

 .يغ انغًؼٛخ انغؼٕدٚخ نهكشبفخ إلسشبد انحغبط انزبئٍٓٛ ثًشبسكخ يؤعغخ األدالء

 

 

1 

 



 

  

 الأوروبية« موزتمون ابهمتزي»وزير احلج يشكر امبيجاوي وزمالءه ػىل حتقيقهم 

 

انًذُٚخ انًُٕسح- حغٍٛ ثخزبٔس   

29/10/2014األسثؼبء   

ُْأ ٔصٚش انحظ انذكزٕس ثُذس ثٍ يحًذ حغبس يذٚش ػبو فشع ٔصاسح انحظ ثًُطمخ انًذُٚخ، يحًذ ثٍ ػجذانشحًٍ انجٛغبٔ٘ 

 C2E - Committed to يهزضيٌٕ ثبنزًٛض)ٔصيالءِ فٙ فشع انٕصاسح، ػهٗ حصٕل انفشع ػهٗ شٓبدح انزأْٛم 

Excellence) ٙٔفك يؼبٚٛش يُظًخ انزًٛض انًؤعغٙ األٔسٔث EFQM  كأٔل عٓبص حكٕيٙ فٙ انًًهكخ ٚحمك رهك

، ٔانزٙ رصذسْب يُظًخ انغٕدح ٔانزًٛض انًؤعغٙ 2014انشٓبدح، ٔإدساط فشع ٔصاسح انحظ فٙ انُغخخ انغذٚذح 

 .ٔظٕٓس ٔصاسح انحظ ظًٍ انغٓبد انحبصهخ ػهٗ االػزشاف ثبنًًهكخ كأٔل عٓبص حكٕيٙ EFQM األٔسٔثٙ

َُٓئكى ٔصيالءكى ػهٗ حصٕنكى ػهٗ شٓبدح انزأْٛم يهزضيٌٕ ثبنزًٛض ٔانزٙ رؤكذ »: ٔعبء فٙ رُٓئخ يؼبنٙ انٕصٚش

حشصكى ٔػضيكى انصبدق نالسرمبء ثًغزٕٚبد انخذيبد انزٙ ٚمذيٓب انفشع ثبنًذُٚخ انًُٕسح نخذيخ ظٕٛف انشحًٍ يٍ 

انحغبط ٔصٔاس انًغغذ انُجٕ٘ انششٚف، ٔإخالصكى فٙ خذيخ ظٕٛف انشحًٍ ٔرٕفٛك هللا عجحبَّ ٔرؼبنٗ ثأٌ رٕط ْزِ 

انغٕٓد انًجبسكخ ثبػزشاف يُظًخ ػبنًٛخ ثزطجٛك األعبنٛت انؼهًٛخ ٔاألصٕل انًُٓٛخ فٙ يًبسعخ انؼًم، يزًًُٛب نكى 

 .«ٔنضيالئكى انًضٚذ يٍ انزٕفٛك ٔانغذاد

كًب صًٍ يؼبنّٛ ػًم عًٛغ انًزؼبٍَٔٛ ثبنفشع ٔانغٓبد انًشبسكخ ثٓذف رحمٛك انزطٕس انُٕػٙ فٙ انخذيبد يٍ خالل 

انزٕعٛٓبد انًغجمخ ثشأٌ رحغٍٛ يغزٕٚبد األداء اإلداس٘ ٔانخذيٙ نكبفخ لطبػبد انٕصاسح ثٓذف رطٕٚش يب رمذيّ 

 .انٕصاسح يٍ خذيبد نهحغبط ٔانًؼزًشٍٚ ٔانضٔاس ٔانًٕاغٍ ٔانًمٛى

يٍ عٓزّ شكش انجٛغبٔ٘ يؼبنٙ ٔصٚش انحظ انذكزٕس ثُذس يحًذ حغبس ػهٗ رُٓئزّ ٔصيالئّ ثبنفشع ٔانزٙ رؼزجش ثًضبثخ 

حبفض نٓى نزمذٚى انًضٚذ، يشًٛشا إنٗ أٌ يؼبنّٛ لذ ٔعّ فٙ ٔلذ عبثك ثعشٔسح رأصٛم رنك يٍ خالل رحٕٚم ػًهٛبد 

انزحغٍٛ ٔرطجٛمبرٓب نززى ٔفك يُٓغٛخ ػهًٛخ رزًبشٗ يغ أَظًخ انغٕدح ٔانزًٛض نزحمك أفعم انخذيبد انًُشٕدح نعٕٛف 

 .انشحًٍ حغبًعب ٔيؼزًشٍٚ ٔصٔاًسا
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 مغادرة آ خر آأفواج ضيوف امرمحن نومدينة املنورة

 

 

ػًهٛخ يغبدسح آخش أفٕاط ظٕٛف انشحًٍ ،خالل انٕٛيٍٛ انًبظٍٛٛ ، ٔاكجذ ػذعخ ٔكبنخ األَجبء انغؼٕدٚخ 

ٔصٚبسح يغغذ انشعٕل ، نهًذُٚخ انًُٕسح فٙ غشٚمٓى إنٗ ثهذآَى ثؼذ أٌ عٓم هللا رؼبنٗ ػهٛٓى أداء انًُبعك 

  .صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى

ٔيذخم يطبس األيٛش ، يبثٍٛ فُبدق انًُطمخ انًشكضٚخ انًحٛطخ ثبنًغغذ انُجٕ٘ " ٔاط"، ٔرُمهذ ػذعخ 

حٛش ، ٔثؼط انطشلبد انًؤدٚخ إنٗ يذُٚخ عذح نًزبثؼخ رٕعّ انحبفالد إنٛٓب ، يحًذ ثٍ ػجذانؼضٚض انذٔنٙ 

 . رغبدس أػذاد كجٛشح يٍ ظٕٛف انشحًٍ ػجش يطبس انًهك ػجذانؼضٚض انذٔنٙ ثبنًحبفظخ
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رشاد احلافالت»موظفو   «صور تذاكرية»يودغون زوار املدينة بـ « ا 

 

 

انًذُٚخ انًُٕسح- أحًذ انُٓبس٘   

29/10/2014األسثؼبء   

 يششذا ٔإداسٚب يٍ يُغٕثٙ يكزت إسشبد انحبفالد انُبلهخ نهحغبط ثبنًذُٚخ انًُٕسح ظٕٛف انشحًٍ 80ٔدع أكضش يٍ 

انًغبدسٍٚ إنٗ ثالدْى ػجش يطبس األيٛش يحًذ ثٍ ػجذانؼضٚض انذٔنٙ ثبنًذُٚخ انًُٕسح ثؼذ صٚبسرٓى إنٗ يذُٚخ انًصطفٗ 

صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى، حٛش َظًذ إداسح انًكزت فٙ انًذُٚخ يؤخًشا، ثمٛبدح يشٔاٌ ثٍ ػجذانؼضٚض خبشمغٙ، حفم رٕدٚغ 

 .نعٕٛف انشحًٍ، إر انزمطذ انصٕس انززكبسٚخ نهًششذٍٚ يغ انحغبط انًغبدسٍٚ
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 آأمف حاج ينتظرون مغادرة ادلاير املقدسة 250 

 

 

يكخ انًكشيخ- ػهٙ انؼًٛش٘   

29/10/2014األسثؼبء   

ٍَّ هللا  كشف انًزحذس انشعًٙ ثٕصاسح انحظ انًغزشبس حبرى لبظٙ أٌ يغبدسح ظٕٛف انشحًٍ انزٍٚ ي

 أنف حبط 250ػهٛٓى ثأداء انفشٚعخ رزى ثشكم عٛذ ٔنى ٚزجَك يُٓى فٙ انًذُٚزٍٛ انًمذعزٍٛ عٕٖ 

ُٚزظشٌٔ يٕاػٛذ سحالد يغبدسرٓى نٛؼٕدٔا نجالدْى حبيهٍٛ أعًم انزكشٚبد ػٍ انًذُٚزٍٛ 

َٔفٗ لبظٙ ٔعٕد أ٘ رأخش فٙ سحالد انًغبدسح يؤكًذا اَزظبو ششكبد انُمم انغٕ٘ ثًٕاػٛذ .انًمذعزٍٛ

انشحالد نعًبٌ ػذو رأخش انحغبط ٔيغبدسرٓى نذٚبسْى فٙ انًٕاػٛذ انًحذدح، يؤكًذا أٌ يؤعغبد 

انطٕافخ ٔيغًٕػبد انخذيخ انًٛذاَٛخ انزبثؼخ نٓب رٕاصم ػًهٓب انًٛذاَٙ نإلششاف ٔانًزبثؼخ ػهٗ كم 

 .انخذيبد
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توجهيات مبنع احلجاج من محل آأمتؼهتم داخل املسجد احلرام بؼد 

 حادثة طؼن رجل آأمن

 
  : (صذٖ  )ػطٛخ انًبنكٙ 

أنضيذ اإلداسح انؼبيخ نشؤٌٔ حغبط انذاخم أخٛشاً، يؤعغبد انطٕافخ ٔيؤعغبد ٔششكبد حغبط انذاخم ثعشٔسح انزُجّٛ ػهٗ انحغبط ثؼذو 

 .حًم األيــزؼخ ٔانزْبة ثٓب إنٗ انًغغذ انحشاو

أٌ ْزا انمشاس عبء ثُبء ػهٗ انزٕصٛبد انزٙ خهصذ إنٛٓب انهغُخ انزٙ رى رشكٛهٓب ثزٕعّٛ يٍ أيٛش يُطمخ « انحٛبح»ٔأكذ يصذس يطهغ ثحغت 

 .يكخ انًكشيخ األيٛش يشؼم ثٍ ػجذهللا، ثشأٌ يب حذس خالل انفزشح انًبظٛخ يٍ لٛبو يشٚط َفغٙ ثطؼٍ أحذ يُغٕثٙ ششغخ انًغغذ انحشاو

أٌ انحغبط انزٍٚ ٚمٕيٌٕ ثحًم أيزؼزٓى يؼٓى إنٗ « انحٛبح»ثذٔسِ، أكذ سئٛظ انهغُخ انٕغُٛخ نهحظ ٔانؼًشح أعبيخ فٛالنٙ فٙ حذٚش إنٗ 

انحشو، ٔانغًشاد، ْى فٙ انغبنت حغبط يخبنفٌٕ، ٔثال رصشٚح، الفزبً إنٗ أٌ انحغبط انُظبيٍٛٛ نٛغٕا ثحبعخ نحًم أيزؼزٓى يؼٓى إنٗ انحشو 

 .نٕعٕد يخًٛبد، ٔشمك، ٔفُبدق خبصخ ثٓى ٚحفظٌٕ فٛٓب يًزهكبرٓى، ػهٗ ػكظ انًخبنفٍٛ نهُظبو

ْـ الٚضال أيبيّ ١٤٣٦ٔأثذٖ فٛالنٙ اعزغشاثّ يٍ انزؼًٛى ػهٗ ششكبد حغبط انذاخم فٙ يضم ْزا انٕلذ انًجكش، إر ثٍٛ أٌ يٕعى انحظ نؼبو 

 . فٙ انًئخ يٍ انؼذد انكهٙ نهحغبط٢٠ْـ غبدسٔا ٔنى ٚزجك يُٓى إال يب ٚمبسة ١٤٣٥ شٓشاً، إظبفخ إنٗ أٌ حغبط ػبو ١١

 .«نٍ ٚغزفبد يٍ ْزا انزؼًٛى فٙ ْزا انٕلذ، ٔنٍ ٚؤرٙ انُزٛغخ انًشعٕح إال نٕ رى رؼًًّٛ فٙ انٕلذ انًُبعت»: ٔأظبف

ٔأشبس إنٗ أٌ انزؼًٛى ػهٗ ششكبد حغبط انذاخم عٛكٌٕ عٛذاً ٔيفٛذاً ثؼذ فزشح ال رمم ػٍ عزخ أشٓش، إر ٚغت أٌ رمٕو ٔصاسح انحظ ثبنزُجّٛ 

، ٔإنضايٓب ثبنزُجّٛ ػهٗ حغبعٓب ثؼذو حًم األيزؼخ إنٗ انًغغذ انحشاو، إظبفخ إنٗ «انٕصاسح»ػهٗ ثؼضبد انحظ ػُذ لذٔيٓب نهزفبٔض يغ 

 .رُجّٛ انحغبط داخم انطبئشاد ٔلذ ٔصٕنٓى إنٗ انًطبساد انغؼٕدٚخ، ٔداخم انًخًٛبد

 

6 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


