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ؾذز- عؼٞد جُؼ٤ذ   

13/10/2014جإلغ٤ٖ٘   

ٛـ، ٝضشأط ٝص٣ش جُكؽ جُذًطٞس ذ٘ذس قؿحس أ٠ُٝ ضِي 1436ذذأش ٝصجسز جُكؽ جػطرحًسج ٖٓ جألٓظ جالعطؼذجدجش ُٔٞعْ جُكؽ جُٔورَ 

جالؾطٔحػحش ذكنٞس ًٝالء جُٞصجسز ٝٓذ٣ش١ جُلشٝع ٝٓذ٣ش١ ئدجسجش جُٔطحذؼس ٝجُٔشجؾؼس جُذجخ٤ِس ٝست٤ظ ٝأػنحء ج٤ُٜثس جُط٘غ٤و٤س 

ُٔإعغحش أسذحخ جُطٞجتق جُغص ذٌٔس جٌُٔشٓس ٝست٤ظ أػنحء جُٔؿِظ جُط٘غ٤و٢ ُؾشًحش ٝٓإعغحش قؿحؼ جُذجخَ ك٤ٔح ضرذأ أ٠ُٝ سقالش 

 .جُؼٔشز أٍٝ فلش ٖٓ جُؼحّ جُٔورَ

ٝأًذ ٝص٣ش جُكؽ أٗٚ ضٔص ٓ٘حهؾس ًحكس جُخذٓحش جُٔوذٓس ُِكؿحؼ ك٢ جُٔؾحػش، ٝضْ جالهالع ػ٠ِ جُطوحس٣ش ٖٓ ج٤ُٜثس جُط٘غ٤و٤س ٝجُٔؿِظ 

جُط٘غ٤و٢ ُؾشًحش قؿحؼ جُذجخَ ٤ٛٝثس جُشهحذس ٝجُطكو٤ن جعطؼذجدج ُِٔٞعْ جُٔورَ ذحػطرحسٛح ضرذأ ٖٓ دسجعس جُٞمغ جُوحتْ ٖٝٓ ذؼذ رُي 

 .ضٞمغ جُخطو ُِؼَٔ

ح ُٞمغ »: ٝهحٍ ًٓ ُْ ضٌٖ جُلٌشز ٖٓ جالؾطٔحع ٓ٘حهؾس جُغِر٤حش ذَ ُٔ٘حهؾس جُطوحس٣ش جُط٠ ضْ ئػذجدٛح ُطؼض٣ض جُؿٞجٗد جإل٣ؿحذ٤س ٝجُٔن٢ هذ

 .«جُخطو ُِٔغطورَ

 قِٔس ٤ٔٛٝس ػ٠ِ ٓغطٟٞ جٌُِٔٔس ٖٓ خالٍ جُؾشهس ٝضٔص جقحُطٜح ٤ُٜثس جُطكو٤ن ٝجالّدػحء جُؼحّ ض٤ًٜٔذج إلقحُطْٜ 51ٝذ٤ٖ جٕ ضْ مرو 

ٛـ، ٝع٤ٌٕٞ ٛ٘حى جؾطٔحع ٓغ ؾ٤ٔغ ٓإعغحش جُؼٔشز الهالػْٜ ػ٠ِ جُطؼ٤ِٔحش 1436 فلش 1ُِونحء، ٓٞمًكح إٔ ٓٞعْ جُؼٔشز ع٤رذأ ك٢ 

  .جُؿذ٣ذز ُٜزج جُٔٞعْ

ٝأًذ ئؾشجء ضؼذ٣الش ػ٠ِ ٗظحّ جُؼٔشز، ق٤ع ضْ جُٔٞجكوس ػ٤ِٚ ٖٓ هرَ ٓؿِظ جُٞصسجء ٝإٔ ٝصجسضٚ ذقذد ٝمغ جُِٞجتف جُط٘ل٤ز٣س ذحُطؼحٕٝ 

 .ٓغ ٝصجسجش جُذجخ٤ِس ٝجُخحسؾ٤س ٝجُطؿحسز ٝجُق٘حػس

ٝأذحٕ جُكؿحس أٗٚ ضْ جُؼَٔ ػ٠ِ خطس قؽ جُؼحّ جُٔورَ ذذسجعس جُطوحس٣ش ج٤ُٔذج٤ٗس ُكؽ ٛزج جُؼحّ، ٝذ٘حء ػ٠ِ ٛزٙ جُطوحس٣ش ع٤طْ ضؼض٣ض جُ٘وحه 

جإل٣ؿحذ٤س ٝضالك٢ جُؿٞجٗد جُغِر٤س غْ جُرذء ك٢ ٝمغ جُخطو جُطؾـ٤ِ٤س عٞجء ُِلشٝع جٝ ُِٞصجسز أٝ ٓإعغحش جُطٞجكس ٝجُ٘وحذس جُؼحٓس 

ُِغ٤حسجش، ٝؽشًحش قؿحؼ جُذجخَ ٝجُٔإعغحش ٓإًًذج جعطٔشجس قٔالش جُكؽ جُٔخلنس ك٢ قؽ جُغ٘س جُٔورِس، ٓر٤ً٘ح إٔ أػذجد جُٔؼطٔش٣ٖ ك٢ 

 ٣طرغ.. . ٤ِٕٓٞ ٓؼطٔش، ٣ٝغطٔش ذ٘لظ جُؼذد ك٢ جُؼحّ جُٔور6.3َٛزٙ جُغ٘س ٓكذد ذـ 
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ٖٓ ؾٜطٚ أٝمف ٓغطؾحس ٝص٣ش جُكؽ ٝجُٔطكذظ جُشع٢ٔ ُِٞصجسز قحضْ هحم٢ ذأْٜٗ قش٣قٕٞ ػ٠ِ ضِٔظ ٓالقظحش جُٔٞعْ جُٔحم٢ 

  .ٛـ ٝجالعطلحدز ٖٓ ٗطحتؽ ٝدسٝط ٓٞعْ جُكؽ جُٔحم1436٢ٝدسجعطٜح ذؼ٘ح٣س غْ جُطخط٤و جُٔرٌش ُٔٞعْ قؽ ػحّ 

ٛـ ًحٕ أكنَ ذٌػ٤ش ٖٓ ٓٞجعْ جُكؽ جُغحذوس ٝإٔ ٓؼذالش جُ٘ؿحـ ك٢ ًَ جُٔؿحالش ًحٗص أكنَ ٖٓ 1435ٝأًذ إٔ ٓٞعْ قؽ 

 .جُٔٞجعْ جُٔحم٤س ٓؾ٤ًشج ئ٠ُ إٔ جُٞصجسز ضغؼ٠ ٝضؿطٜذ ئ٠ُ ئدخحٍ جُؿٞدز ك٢ جألدجء ٤ُٝظ كوو ضكو٤ن جألٛذجف

ٝأؽحس ئ٠ُ قشؿ جُٞصجسز ػ٠ِ ض٘ل٤ز ذشجٓؽ ضذس٣ر٤س ُِؼح٤ِٖٓ ُض٣حدز جُؿشػحش جُطٞػ٣ٞس ٝضط٣ٞش ٓغطٟٞ أدجتْٜ ضو٤ًّ٘ح ٝع٤ًًِّٞح، 

 عحتن، ٓر٤ً٘ح إٔ ئؾٔح٠ُ جُكؿحؼ 1500 أُق ٓشًرس ٓخحُلس ذ٘وَ جُكؿحؼ ٝضٞه٤ق 48 أُق ٓخحُق ٝقؿض 351ٓإًًذج أٗٚ ضْ ئسؾحع 

 ٤ِٕٓٞ قحؼ، ٝرًش إٔ أ١ سهْ ؿ٤ش رُي ؿ٤ش ده٤ن ٝال 2.580قغد ٓقِكس جالققحت٤حش جُؼحٓس جُ٘ظح٤٤ٖٓ ٝجُٔخحُل٤ٖ ْٜٓ٘ ذِؾ 

 .٣ُؼطذ ذٚ

ٝئ٠ُ رُي ٗحهؼ جُٔؿطٔؼٕٞ ػذًدج ٖٓ جُطوحس٣ش ض٘حُٝص أٝمحع جُخذٓحش ك٢ جُٔؾحػش جُٔوذعس ٝعرَ ضط٣ٞشٛح ٝؽِٔص جُٔخ٤ٔحش 

ٝجٌُٜشذحء ٝج٤ُٔحٙ ٝجُقشف جُقك٢ ٝجُط٤٤ٌق ٝجُ٘ظحكس ٢ٛٝ ضوحس٣ش ٓوذٓس ٖٓ ج٤ُٜثس جُط٘غ٤و٤س ُٔإعغحش أسذحخ جُطٞجتق 

ٝجُٔؿِظ جُط٘غ٤و٢ ُؾشًحش ٝٓإعغحش قؿحؼ جُذجخَ ك٤ٔح ض٘حٍٝ جُطوش٣ش جُػحُع ٓالقظحش جُِؿحٕ جُشهحذ٤س جُطحذؼس ُِٞصجسز، ٤ٛٝثس 

 .جُشهحذس ٝجُطكو٤ن قٍٞ جُخذٓحش ك٢ جُٔؾحػش جُٔوذعس ٝالع٤ٔح خذٓحش جُط٤٤ٌق ٝج٤ُٔحٙ ٝجٌُٜشذحء
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 أ مف ظن من أ متعة احلجاج يف 100اموالكء املوحد ًنقل أ كرث من 

 مرحةل املغادرة

 

  قحكِس ٤ٓٞ٣حً ضقَ ٓطحس جُِٔي ػرذ جُؼض٣ض900أًػش ٖٓ 

 ــ: جدة –  (أنحاء(

ضٌٔ٘ص ٝصجسز جُكؽ ٖٓ خالٍ ض٘ظ٤ٜٔح ٤ُ٥حش ٝأعح٤ُد ضل٣ٞؽ جُكؿحؼ ٖٓ ٓشجًض جُطل٣ٞؽ ك٢ ٌٓس جٌُٔشٓس ٝجُٔطحس ذطخل٤ل 

 قحؾحً هذٓٞج ٖٓ 1,390,369جُنـو ػ٠ِ جُٔطحس ٝ ضو٤ِـ كطشجش جٗطظحس جُكؿحؼ جُٔـحدس٣ٖ ئ٠ُ ذالدْٛ ٝجُٞجفَ ضؼذجدْٛ ُـ 

 أُق هٖ ق٤ع 100 ٓ٘لزجً ك٢ جٌُِٔٔس ٝعو ضٞهؼحش إٔ ضطؿحٝص قُٔٞس أٓطؼطْٜ جُـ 16 ٓذ٣٘س ك٢ جُؼحُْ ػرش 500 ذِذز 182ٝ

ضٌٕٞ أٓطؼس جُكؿحؼ ػ٘ذ جُٔـحدسز أًػش ٜٓ٘ح ػ٘ذ جُوذّٝ ٝٛزج ٓح ٣ض٣ذ ٖٓ ٤ًٔحش جألٓطؼس ٝضكو٤وٜح ُٜزج جُٔؼذٍ ك٢ ظَ جُكشؿ 

 . ػ٠ِ ٓشجػحز ػ٘قش جُٞهص ٝجُشه٢ ك٢ جألدجء ٓ٘ؼحً ُِطٌذط ك٢ ٓشقِس جُؼٞدز

ٝأٝمف ػنٞ ٓؿِظ جإلدجسز جُٔؾشف ػ٠ِ جُؼالهحش جُؼحٓس ٝجإلػالّ ذٌٔطد جًُٞالء جُٔٞقذ جُذًطٞس ػرذجالُٚ ذٖ ٓكٔذ ؾذع  

 ػحَٓ ٖٓ ؾ٘غ٤حش 2700 ٓٞظق عؼٞد١ ٓإَٛ 3500ٝ عحػس ٖٓ خالٍ 24إٔ جٌُٔطد ًشط ؾٜٞدٙ ذحُؼَٔ ػ٠ِ ٓذٟ جُـ 

ٖٓ % 65 قحكِس ٤ٓٞ٣حً ك٢ ٓطحس جُِٔي ػرذج ُؼض٣ض جُذ٢ُٝ ذؿذز جُز١ ٣غطورَ ٣ٝٞدع أًػش ٖٓ 900ٓخطِلس ٣غطورِٕٞ أًػش ٖٓ 

٣طرغ ...  أُق قحؼ ٤ٓٞ٣حً ك٢ ٓشقِس جُٔـحدسز60,000ٓؿٔٞع قؿحؼ جُخحسؼ ٤ُطْ ضل٣ٞؽ ٓح ٣ض٣ذ ػٖ 
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ٝأؽحد ذض٣حسز ٓؼح٢ُ ٝص٣ش جُكؽ جُذًطٞس ذ٘ذس ذٖ ٓكٔذ قؿحس ُٔوش ٌٓطد جًُٞالء جُٔٞقذ ك٢ ٓؿٔغ فحالش جُكؽ ذحُٔطحس ػحدجً ٛزٙ 

جُِلطس جٌُش٣ٔس ٖٓ ٓؼح٤ُٚ ضكل٤ضجً ٌُِٔطد ٝقػحً ػ٠ِ جُٔض٣ذ ٖٓ جُؿٜذ ٓالقظحً ٓؼح٤ُٚ قؿْ جألٓطؼس جُط٢ ٣وِّٜح جُكؿحؼ ك٢ كطشز 

جُٔـحدسز ٝجُط٢ ضقَ ج٠ُ أٝصجٕ ًر٤شز ؾذجً ٝٓػ٤٘حً ػ٠ِ جُؿٜٞد ٝٗؿحـ ضؿشذس جُٞصجسز ُطو٤ٖ٘ ٝض٘ظ٤ْ جُؼٔحُس جُط٢ ضوّٞ ذخذٓس 

جُكٔحُس ُن٤ٞف جُشقٖٔ ك٢ جٌُٔطد ٝٗؿحـ ؾٜٞد جُٔؾحس٤ًٖ ك٢ ٛزج جُؼَٔ ٖٓ جُٞصجسز ٝجٌُٔطد ق٤ع قع ٓؼح٤ُٚ جُؿ٤ٔغ ػ٠ِ 

 . جُٔض٣ذ ٖٓ جُؿٜذ قط٠ ضطٌَِ سقالش جُكؿحؼ ئ٠ُ أٝهحْٜٗ ذحُ٘ؿحـ ٝجُطٞك٤ن

ٝأكحد ػنٞ ٓؿِظ ئدجسز جٌُٔطد جُذًطٞس جُؿذع ذإٔ جُٔشقِس جُػح٤ٗس ٖٓ جُخطس جُطؾـ٤ِ٤س ٌُِٔطد ٝجُخحفس ذٔـحدسز م٤ٞف  

جُشقٖٔ أخزش أعِٞذحً أًػش ٝجهؼ٤س ٖٓ جُغ٘ٞجش جُٔحم٤س سٝػ٢ ك٤ٜح ضكو٤ن جالٗغ٤حذ٤س خحفس ذؼذ هشجس جٌُِٔٔس جُك٤ٌْ ك٢ ضو٤ِـ 

أػذجد جُكؿحؼ ٓشجػحز ُِٔؾحس٣غ جُوحتٔس ك٢ ٌٓس جٌُٔشٓس ٝجُٔؾحػش جُٔوذعس ٝجُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٓؾذدجً ػ٠ِ ضؼض٣ض جٌُٔطد ُِٔؼذالش 

جإل٣ؿحذ٤س ك٢ جألدجء ٖٓ خالٍ جُٔشجهرس ٝجإلؽشجف ٝجُٔطحذؼس ػ٠ِ ض٘ل٤ز ٜٓحّ جألهغحّ جُخحفس ٝجألخز ذذسجعحش جُٞهص ٝجُؼ٤ِٔحش 

ضلق٤ِ٤حً ُشفذ جإل٣ؿحذ٤حش ٝضط٣ٞشٛح ٝضالك٢ جُغِر٤حش جعطؿحذس ُطٞؾ٤ٜحش قٌٞٓس خحدّ جُكش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ جُِٔي ػرذ هللا ذٖ ػرذ 

ٝذٔطحذؼس ٓرحؽشز ٖٓ ٓؼح٢ُ ٝص٣ش جُكؽ جُذًطٞس ذ٘ذس ذٖ ٓكٔذ - قلظْٜ هللا–جُؼض٣ض ٝعٔٞ ٢ُٝ ػٜذٙ جأل٤ٖٓ ٝعٔٞ ٢ُٝ ٢ُٝ جُؼٜذ 

 . قؿحس

 ده٤وس ُِكحكِس 30 20ٝٝأًذ إٔ جُٔؼذٍ جُٔطٞعو إلٜٗحء جإلؾشجءجش جُلؼ٤ِس العطورحٍ ٝعلش جُكؿحؼ ٣طشجٝـ ك٢ جُٔطٞعو ذ٤ٖ 

جُٞجقذز ك٢ قحٍ ؾحٛض٣س جُشقالش جُ٘حهِس ػرش ؽشًحش جُط٤شجٕ جُٔؼ٤٘س ك٢ جُٞهص جُز١ ضؾشف ك٤ٚ أهغحّ ٌٓطد جًُٞالء ػ٠ِ 

جعطشجقس جُكؿحؼ ك٢ أٓحًٖ جٗطظحسْٛ ض٤ٜٔذجً ُغلشْٛ ٝئسؽحدْٛ ُٔح ٣كطحؾٞٗٚ ٖٓ ئؾشجءجش ٝجُطأًذ ٖٓ عالٓس أٓطؼطْٜ جُط٢ ضقَ 

ألٝصجٕ ًر٤شز ك٢ ٓشقِس جُٔـحدسز ألٜٗح ضؾَٔ ٓغطِضٓحضْٜ جُخحفس ٝجُٜذج٣ح جُط٢ ٣كشفٕٞ ػ٠ِ ؾِرٜح ألٛح٤ُْٜ ك٢ جُؼٞدز ئمحكس 

ئ٠ُ ٤ٓحٙ صٓضّ ٓ٘ٞٛحً ذإٔ رُي ٣ططِد ٖٓ جٌُٔطد ٓنحػلس ٓؿٜٞدجضٚ ُ٘وَ ٛزٙ جأله٘حٕ ٖٓ جألٓطؼس ٖٓ هرَ جٌُٞجدس جُرؾش٣س 

 . جُٔإِٛس ٝذحعطخذجّ جُٔؼذجش جُٔططٞسز ٖٓ ػشذحش ٝسجكؼحش ٝؿ٤شٛٔح

ًٔح أٝمف ٖٓ خالٍ جُقٞس جُط٢ ذؼػٜح جٌُٔطد أٓػِس ػ٠ِ قؿْ جألٓطؼس كوذ ًؾق إٔ ك٢ ٓشقِس جُٔـحدسز ال ضٌل٢ جُكحكالش جُ٘حهِس  

ُِكؿحؼ ٖٓ ٌٓس ُطك٤َٔ ًَ أٓطؼطْٜ ُٝزُي ضقَ ك٢ ؽحق٘حش ٝع٤حسجش ٗوَ ًر٤شز قط٠ ضغطٞػد ضِي جأله٘حٕ ٖٓ جألٝصجٕ ٝأمحف 

جٕ جُو٤حّ ذٜٔٔس جُكٔحُس ٖٓ هرَ ٌٓطد جًُٞالء جُٔٞقذ ٤ُظ ٣غ٤شز ٝال ضو٤ِذ٣س ك٢ٜ ضٔش ّ ذؼذد ٖٓ جُخطٞجش هُغٔص ئ٠ُ غالظ 

ٓشجقَ ضنْ جأل٠ُٝ ٜٓ٘ح ئٗضجٍ جألٓطؼس ٖٓ جُكحكالش ػ٘ذ ٝفُٜٞح ئ٠ُ جألسفلس جُٔخققس ذٔؿٔغ جُكؽ ذٔطحس جُِٔي ػرذج ُؼض٣ض 

جُذ٢ُٝ ذحعطخذجّ جُٔضُوحٗحش ٝجُٔشقِس جُػح٤ٗس ذ٘وَ جألٓطؼس ٖٓ أسفلس جالٗطظحس ئ٠ُ ٓٞجهغ جعطشجقس جُكؿحؼ ض٤ٜٔذجً ُغلشْٛ 

ذحُط٘غ٤ن ٓغ ؽشًحش جُط٤شجٕ جُٔؼ٤٘س ق٤ع جُٔشقِس ق٤ع ضرذأ جُٔشقِس جُػحُػس ذ٘وَ جُؼلؼ ٖٓ ضِي جألٓحًٖ ج٠ُ ٓٞجهغ جُٔٞجص٣ٖ ػ٘ذ 

  ٣طرغ...ؾحٛض٣س جُشقالش ُٞصٕ جُؼلؼ ٝئدخحُٚ ػ٠ِ جُغ٤ٞس
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ٝأمحف ؾذع ذإٔ جُخرشجش جُطشج٤ًٔس ػ٘ذ ٌٓطد جًُٞالء جُٔٞقذ عحٛٔص ك٢ مرو ضِي جُٔشجقَ جُط٢ ضإغش ًَ ٓشقِس ك٤ٜح 

ػ٠ِ جألخشٟ ٝالذذ ٖٓ ذزٍ جُؿٜذ ُِغ٤طشز ػ٤ِٜح ٓ٘ٞٛحً ذإٔ جٌُٔطد هذ ؾٜض ُط٘ل٤ز ػ٤ِٔحش ضك٤َٔ ٝسكغ جألٓطؼس أًػش ٖٓ 

 هحهشز ًٜشذحت٤س 58ئمحكس ئ٠ُ ئؽشجى أًػش ٖٓ ” عالُْ جٗغ٤حذ٤س“ ٓضُوحٗحً 160 ػشذس ٗوَ ػلؼ ًر٤شز ٝفـ٤شز 410ٝ

 . ُ٘وَ أٓطؼس جُكؿحؼ ٓؾ٤شجً ئ٠ُ إٔ ػ٤ِٔس ٗوَ جألٓطؼس

ًٝؾق ػٖ ضخق٤ـ جٌُٔطد ُؾؼرس خحفس ُِخذٓحش ج٤ُٔذج٤ٗس ًخطٞز قذ٣ػس ُطغ٤َٜ علش جُكؿحؼ ٝقَ ٓؾحًِْٜ  

ٝض٤ٜثطْٜ ُِٔـحدسز ٝهغْ ُِكؿض ٝجُٔـحدسز ٣ط٠ُٞ ضأ٤ًذ قؿٞصجش جُغلش ٓ٘ٞٛحً ذإٔ جُطؼحَٓ ٓغ ٛزج جٌُْ جُٜحتَ ٖٓ قؿحؼ 

ذ٤ص هللا جُكشجّ ٣ططِد جعطؼذجدجً ٝؾحٛض٣س ك٢ أػذجد جُٔٞظل٤ٖ جُؼٔحٍ ٝج٤ُ٥حش جُٔخطِلس قلحظحً ػ٠ِ جالٗغ٤حذ٤س ٝضكو٤ن 

ؾٞدز ٝكؼح٤ُس ك٢ ٓغطٟٞ جُخذٓس جُٔوذٓس ٝجُشه٢ ذأدجتٜح ًغرحً ُشمح م٤ٞف جُشقٖٔ ٓ٘ز إٔ ضطأ أهذجْٜٓ أسك جٌُِٔٔس 

ّٖ هللا ػ٤ِْٜ ذأدجء كش٣نس جُكؽ  . ٝقط٠ ٓـحدسضْٜ ئ٠ُ ذالدْٛ ذؼذ إٔ ٓ
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 وزٍر احلج ًقف ميداهَا عىل خدمات مدًنة جحاج املعار يف جدة

 

 

 :ٝجط- جُؿض٣شز 

، ٓذ٣٘س قؿحؼ ٓطحس جُِٔي ػرذجُؼض٣ض جُذ٢ُٝ ذؿذز، ضلوذ ٓؼح٢ُ ٝص٣ش جُكؽ جُذًطٞس ذ٘ذس ذٖ ٓكٔذ قؿحس ٓغحء أٓظ

ٝؽِٔص جُؿُٞس ٓٞجهق قحكالش جُ٘وحذس جُؼحٓس . ٣شجكوٚ ٤ًَٝ جُٞصجسز ُؾإٕٝ جُكؽ جُذًطٞس قغ٤ٖ ذٖ ٗحفش جُؾش٣ق

ٓغطٔؼحً ئ٠ُ ؽشـ ٓلقَ ػٖ ٓ٘طوس ٓٞجهق جُكحكالش ٝجإل٣ؿحذ٤حش ٝجُغِر٤حش جُٔٞؾٞدز ٖٓ ست٤ظ جُ٘وحذس أقٔذ ، ُِغ٤حسجش

ٓغطٔؼحً ئ٠ُ ؽشـ ٓلقَ ػٖ أ٤ٔٛس جُٔ٘طوس ٖٓ ٓذ٣ش ، ًٔح ضلوذ ٓؼح٤ُٚ ٓ٘طوس كشص جُكؿحؼ ذحُٔذ٣٘س. ذٖ ػرذهللا عٔرحٝز 

ٝػذد ٖٓ ٓ٘غٞذ٢ ٝصجسز جُكؽ، غْ ضلوذ ٓؼح٤ُٚ فحُس ، ٓطحس جُِٔي ػرذجُؼض٣ض جُذ٢ُٝ ذؿذز ػرذجُك٤ٔذ ذٖ قٔحد أذح جُؼش١

ػود رُي هحّ ٓؼح٢ُ ٝص٣ش جُكؽ ذؿُٞس ػ٠ِ ٓؿٔغ فحالش . ًرحس جُضٝجس ٓطِؼحً ػ٠ِ جُخذٓحش جُٔوذٓس خالُٜح ُِكؿحؼ 

ٓغطٔؼحً ئ٠ُ ػذد ٖٓ قؿحؼ ئٗذ٤ٗٝغ٤ح جُز٣ٖ أؽحدٝج ذحُخذٓحش ، جُشًحخ ٓطحذؼحً آ٤ُس جُؼَٔ ك٤ٚ، غْ ٓ٘طوس جُٔـحدسز ُِكؿحؼ

ذؼذ . ٓط٤٘ٔحً ُْٜ علشجً عؼ٤ذجً ٝقؿحً ٓورٞالً ئٕ ؽحء هللا ، جُٔوذٓس ئ٤ُْٜ ٓ٘ز ٝفُْٜٞ ٝقط٠ ٓـحدسضْٜ ذؼذ جٗونحء ٗغٌْٜ

ٓطِؼحً ػ٠ِ جإلؾشجءجش جُٔطرؼس ٖٓ هرِٚ ُطغ٤َٜ ٓـحدسز م٤ٞف ، رُي هحّ جُذًطٞس ذ٘ذس قؿحس ذض٣حسز ٌٓطد جًُٞالء جُٔٞقذ

ٝٗٞٙ ٓؼح٤ُٚ ك٢ خطحّ ؾُٞطٚ جُطلوذ٣س ذحُٔؿٜٞدجش جُٔرزُٝس ٖٓ ٓخطِق جُؿٜحش ُطغ٤َٜ ٜٓحّ ٓـحدسز م٤ٞف . جُشقٖٔ 

ّٖ هللا ػ٤ِْٜ ذأدجء ٓ٘حعي جُكؽ ُٜزج جُؼحّ  ٝأذشص ٓؼح٢ُ ٝص٣ش جُكؽ ك٢ ٛزج . جُشقٖٔ ئ٠ُ ذِذجْٜٗ ذٌَ سجقس ٣ٝغش ذؼذ إٔ ٓ

جُقذد دٝس ٝصجسز جُكؽ ك٢ ضخل٤ل جُنـو ػ٠ِ جُٔطحس ٖٓ خالٍ ٓشجًض جُطل٣ٞؽ ك٢ ًَ ٖٓ ٌٓس جٌُٔشٓس ٝجُٔطحس 

دجػ٤حً ذحُطٞك٤ن ُِؿ٤ٔغ ك٢ أدجء ٜٓحْٜٓ ، ُطخل٤ق جُؼدء ػ٠ِ فحالش جُكؿحؼ ٝجٗخلحك كطشز ؾِٞط جُكؿحؼ ك٢ جُٔطحس

. ٖٓ أؾَ ٛزٙ جُشعحُس جُط٢ ؽشف هللا ذٜح جٌُِٔٔس ػ٠ِ ٓش جألصٓ٘س
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 هنأ  امقيادة بعَد ال حضى املبارك وجناح جح هذا امعام

حكومة خادم احلرمني خسرت لك الإماكانت : ال مري متعب بن عبدهللا

 خلدمة ضَوف امرمحن

 
 :واس- الجزيرة 

سكغ فحقد جُغٔٞ ج٢ٌُِٔ جأل٤ٓش ٓطؼد ذٖ ػرذهللا ذٖ ػرذجُؼض٣ض ٝص٣ش جُكشط جُٞه٢٘ جُطٜح٢ٗ ٝجُطرش٣ٌحش 

ُخحدّ جُكش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ جُِٔي ػرذهللا ذٖ ػرذجُؼض٣ض آٍ عؼٞد ٝفحقد جُغٔٞ ج٢ٌُِٔ جأل٤ٓش عِٔحٕ ذٖ 

ػرذجُؼض٣ض آٍ عؼٞد ٢ُٝ جُؼٜذ ٗحتد ست٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء ٝص٣ش جُذكحع ٝفحقد جُغٔٞ ج٢ٌُِٔ جأل٤ٓش ٓوشٕ ذٖ 

ػرذجُؼض٣ض آٍ عؼٞد ٢ُٝ ٢ُٝ جُؼٜذ جُ٘حتد جُػح٢ٗ ُشت٤ظ ٓؿِظ جُٞصسجء جُٔغطؾحس ٝجُٔرؼٞظ جُخحؿ ُخحدّ 

ذٔ٘حعرس ػ٤ذ جألمك٠ جُٔرحسى أػحدٙ هللا ػ٠ِ جألٓط٤ٖ جُؼشذ٤س ٝجإلعال٤ٓس - قلظْٜ هللا - جُكش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ 

. ذحُخ٤ش ٝجُرشًحش 

ًٔح ٛ٘أ عٔٞ ٝص٣ش جُكشط جُٞه٢٘ جُو٤حدز جُشؽ٤ذز ذ٘ؿحـ ٓٞعْ قؽ ٛزج جُؼحّ، ٓر٤٘حً إٔ قٌٞٓس خحدّ جُكش٤ٖٓ 

عخشش ًَ جإلٌٓحٗحش ُخذٓس م٤ٞف جُشقٖٔ ، ٓغطؾٜذجً ذٔح ؽٜذضٚ جُٔؾحػش جُٔوذعس - قلظٚ هللا - جُؾش٣ل٤ٖ 

 ٣طرغ...ٖٓ ٓؾشٝػحش ػٔالهس ٝضٞعؼحش ًر٤شز أعٜٔص ك٢ ض٤غ٤ش جُكؽ ٝعالٓس جُكؿحؼ ٝجُٔؼطٔش٣ٖ ٝجُضجتش٣ٖ 
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ٝأًذ عٔٞٙ خالٍ ص٣حسضٚ ُٔذ٣٘س جُِٔي ػرذجُؼض٣ض جُطر٤س ذحُكشط جُٞه٢٘ ذحُش٣حك جٓظ إٔ ؾ٤ٔغ جُوطحػحش 

ٝجُٞصجسجش ك٢ جُذُٝس ضرزٍ ؾٜٞدجً ًر٤شز ك٢ ٓٞعْ جُكؽ، ٢ٛٝ ؾٜٞد ضٌح٤ِٓس ٓغطٔشز ، ٝجُكشط جُٞه٢٘ ٛٞ 

عٞجء ًحٕ ، ؾضء ٖٓ ٛزٙ جُٔ٘ظٞٓس ٣ٝطؾشف ذخذٓس م٤ٞف جُشقٖٔ ٝأدجء ٝجؾرٚ ذحُطؼحٕٝ ٓغ جُوطحػحش ًحكس

 .ك٢ جُؿحٗد جأل٢٘ٓ ٝجُط٘ظ٢ٔ٤ أٝ جُؿحٗد جُطر٢ أٝ جُؿٞجٗد جإلسؽحد٣س ٝجُػوحك٤س 

ٓذ٣ش ػحّ جُؾثٕٞ جُطر٤س ذحُؾإٕٝ جُقك٤س ، ًٝحٕ ك٢ جعطورحٍ عٔٞ ٝص٣ش جُكشط جُٞه٢٘ خالٍ ص٣حسضٚ ُِٔذ٣٘س 

، ذحُكشط جُٞه٢٘ جُذًطٞس عؼذ ذٖ ػرذجُؼض٣ض جُٔكشؼ ٝسؤعحء جألهغحّ ًٝرحس جُٔغث٤ُٖٞ ذحُؾإٕٝ جُقك٤س 

ق٤ع ػوذ عٔٞٙ ُوحًء ٓلطٞقحً ٓغ ٓ٘غٞذ٢ جُؾإٕٝ جُقك٤س ذحُكشط جُٞه٢٘ ك٢ هحػس جُذًطٞس ع٤ٔش ذٖ قش٣د 

ذٔذ٣٘س جُِٔي ػرذجُؼض٣ض جُطر٤س ذحُش٣حك ٝذحُطضجٖٓ ٓغ ٓ٘غٞذ٢ جُؾإٕٝ جُقك٤س ك٢ ًَ ٖٓ ؾذز ٝجُذٓحّ 

. ٝجألقغحء ٝجُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ػرش ؽرٌس جألهٔحس جُق٘حػ٤س

ٝٗوَ عٔٞ جأل٤ٓش ٓطؼد ذٖ ػرذهللا ك٢ ٓغطَٜ جُِوحء ؽٌش ٝضوذ٣ش خحدّ جُكش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ جُِٔي ػرذهللا ذٖ 

ُؿ٤ٔغ أذ٘حتٚ ٓ٘غٞذ٢ جُؾإٕٝ جُقك٤س ذٞصجسز جُكشط جُٞه٢٘ ػ٠ِ ٓح ذزُٞٙ - قلظٚ هللا - ػرذجُؼض٣ض آٍ عؼٞد 

ٖٓ ؾٜٞد قػ٤ػس ٝٓطٞجفِس ك٢ عر٤َ أدجء سعحُطْٜ جُٞه٤٘س ٝٝجؾرْٜ جالٗغح٢ٗ ٝج٢ُٜ٘ٔ ػ٠ِ أًَٔ ٝؾٚ ، 

ٓؾ٤ذجً ذطلح٤ْٜٗ ٝئخالفْٜ ٝجُز١ ًحٕ ُٚ جألغش جألًرش ك٤ٔح ضكون ُِؾإٕٝ جُقك٤س ٓطٔػِسً ذحُٔذٕ جُطر٤س ذؿ٤ٔغ 

ٓغطؾل٤حضٜح ٝٓشجًضٛح ٖٓ ٓ٘ؿضجش أفركص ٓقذس كخش ٝجػطضجص ُؿ٤ٔغ أذ٘حء جُٞهٖ ٌُٜٞٗح ضٔػَ ٓشؾؼ٤س هر٤س 

٤ُغص ػ٠ِ جُٔغطٟٞ جُٔك٢ِ ككغد ذَ ػ٠ِ جُٔغطٟٞ جُؼح٢ُٔ ، ٝٛزٙ ٖٓ غـٔـحس دػْ ٝجٛطٔحّ خحدّ جُكش٤ٖٓ 

-. قلظٚ هللا - جُؾش٣ل٤ٖ 

ًٝحٕ ٓؼح٢ُ جُٔذ٣ش جُؼحّ جُط٘ل٤ز١ ُِؾإٕٝ جُقك٤س ذٞصجسز جُكشط جُٞه٢٘ جُذًطٞس ذ٘ذس ذٖ ػرذجُٔكغٖ 

جُو٘ح١ٝ هذ أُو٠ ًِٔس ػرش جألهٔحس جُق٘حػ٤س ٖٓ ٓذ٣٘س جُِٔي ػرذجُؼض٣ض جُطر٤س ذؿذز ، سقد ٖٓ خالُٜح ذغٔٞ 

ػرش ك٤ٜح ػٖ عؼحدضْٜ جُـحٓشز ، جأل٤ٓش ٓطؼد ذٖ ػرذهللا ذحعٔٚ ٤ٗٝحذسً ػٖ ٓ٘غٞذ٢ جُؾإٕٝ جُقك٤س ًحكس

ػحدجً ٓػَ ٛزٙ جُِوحءجش جُكحكض جألًرش ُؿ٤ٔغ ٓ٘غٞذ٢ جُؾإٕٝ جُقك٤س ٌُٜٞٗح ضغْٜ ك٢ ، ذِوحتْٜ عٔٞٙ جٌُش٣ْ

ضؼض٣ض جُطٞجفَ ٝجُذػْ جُٔؼ١ٞ٘ جُز١ ُٚ جألغش جإل٣ؿحذ٢ ك٢ ضظحكش ٓخطِق جُؿٜٞد ٝأدجء جُٜٔحّ جُٔ٘حهس 

. ذحُؾإٕٝ جُقك٤س ػ٠ِ أًَٔ ٝؾٚ خذٓسً ُِٞهٖ ٝأذ٘حتٚ 

ذؼذٛح كُطف ذحخ جُ٘وحػ ذ٤ٖ عٔٞ ٝص٣ش جُكشط جُٞه٢٘ ٝٓ٘غٞذ٢ جُؾإٕٝ جُقك٤س ك٢ جُش٣حك ٝذو٤س جُٔ٘حهن 

قنش جُِوحء ٓؼح٢ُ ٗحتد ٝص٣ش جُكشط جُٞه٢٘ جألعطحر ػرذجُٔكغٖ ذٖ ػرذجُؼض٣ض . ػرش ؽرٌس جألهٔحس جُق٘حػ٤س 

. جُط٣ٞؿش١ ٝػذد ٖٓ ٓغإ٢ُٝ جُؾإٕٝ جُقك٤س ذٞصجسز جُكشط جُٞه٢٘ 
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د وقدوة يف امعمل وامتعامل.. «أ مري احلج»  أ منوذج فًر
 نلنجاح« مومس»ابلإرادة امقوًة والإدارة امهادئة واملتابعة ادلقيقة قاد امــ

 

 ًطد قٔٞد جُقو٤شجٕ

13/10/2014جإلغ٤ٖ٘   

ّٖ هللا ػ٤ِْٜ ذأدجء جُشًٖ جُخحٓظ ٖٓ أسًحٕ جإلعالّ ك٢ أؾٞجء .. ٝٗؿف جُكؽ  ٝذذأش أكٞجؼ جُكؿ٤ؽ ك٢ سقِس جُؼٞدز ئ٠ُ أٝهحٜٗح ذؼذ إٔ ٓ

ٝضغٜش ػ٠ِ سجقطْٜ أػ٤ٖ أذ٘حء ٛزٙ جُرالد جُز٣ٖ ٗزسٝج أٗلغْٜ ُخذٓس ٛزج .. ضكلْٜ ػ٘ح٣س جُشقٖٔ.. ٣غٞدٛح جألٖٓ ٝجألٓحٕ ٝجُطٔأ٤ٗ٘س

 .جُن٤ق جٌُش٣ْ

.. ٝك٢ ًَ ػحّ ضغؿَ جٌُِٔٔس ٗؿحقح ؾذ٣ذج ك٢ ئدجسز ٝض٘ظ٤ْ أًرش ٓ٘حعرس ئعال٤ٓس ع٣ٞ٘س ٣وقذٛح ٓال٤٣ٖ جُٔغ٤ِٖٔ ٖٓ ؽط٠ أٗكحء جألسك 

ٝئٗٚ ُلخش أ٣ٔح كخش ُو٤حدز ٝأذ٘حء ٛزٙ جُرالد إٔ ٣ٌٞٗٞج جُٔإض٤ٖ٘ٔ ػ٠ِ رُي أٓحّ هللا .. ٤ُؿطٔؼٞج ك٢ فؼ٤ذ ٝجقذ ِٓر٤ٖ رجًش٣ٖ هلل ٝؽحًش٣ٖ

 .أٝال غْ أٓحّ جألٓس جإلعال٤ٓس ؾٔؼحء

كحٌَُ ضحذغ ٝؽحٛذ ٤ًق ًحٗص ؾٔٞع جُكؿ٤ؽ ضط٘وَ ذ٤ٖ جُٔؾحػش جُٔوذعس ٓإد٣س ٓ٘حعٌٜح .. ٝك٢ قؽ ٛزج جُؼحّ ًحٕ جُ٘ؿحـ ًر٤ًشج ٝه٤حع٤ًح 

ك٢ جٗغ٤حذ٤س ػح٤ُس ٝسجقس ضحٓس ال ضؾٞذٜح أٝ ضؼٌش فلٞٛح أ٣س ؽٞجتد سؿْ ًػشز جُطكذ٣حش جٌُرشٟ ٖٓ ًػحكس جألػذجد جُرؾش٣س ٝفـش 

 .ٓغحقس جُٔؾحػش جُٔوذعس ٝخطٞسز جألٝمحع جُقك٤س ك٢ ػذد ٖٓ جُرِذجٕ، جُط٢ هذّ ٜٓ٘ح جُكؿحؼ

ٝك٢ ٓٞعْ قؽ ٛزج جُؼحّ عطغ ٗؿْ ؾذ٣ذ ٤ُن٢ء عٔحء جُٔؾحػش جُٔوذعس ًٗٞسج ٣ٝؾؼَ ك٢ ٗلٞط جُؿ٤ٔغ جُكٔحط ٣ٝؾكز ْٜٛٔٔ  

 .٤ُض٣ذٝج ك٢ جُؼطحء ٣ٝطلحٗٞج ك٢ خذٓس جُكؿ٤ؽ

جأل٤ٓش جُؾحخ ٓؾؼَ ذٖ ػرذهللا ذٖ ػرذجُؼض٣ض، أ٤ٓش ٓ٘طوس ٌٓس جٌُٔشٓس، ست٤ظ ُؿ٘س جُكؽ جُٔشًض٣س ٤ٌُٕٞ ػالٓس « أ٤ٓش جُكؽ»عطغ  

 .٣ٝغؿَ ذقٔس ٗؿحـ ٓخطِلس ك٢ جُطخط٤و ٝجُط٘ل٤ز ٝجُٔطحذؼس.. كحسهس ٛزج جُؼحّ ك٢ ٓغ٤شز ٗؿحقحش ٓٞجعْ جُكؽ جُٔططح٤ُس

ئدجسز ٛحدتس ٝضخط٤و ٓذسٝط ٝقضّ ؽذ٣ذ ك٢ جُط٘ل٤ز ٝجُطو٤٤ْ ًحٗص ضِي ٢ٛ جإلهحس جُؼحّ ُغ٤حعس عٔٞٙ ك٢ ئدجسز ؽإٕٝ جُكؽ، ٝجُط٢  

ُوذ ؽحٛذٗح جؾطٔحػحش ٓطُٞس ٝٓططح٤ُس ٓ٘ز ٝهص ٓرٌش ٖٓ ٛزج جُؼحّ ُِؿ٘س جُكؽ .. ضٌِِص ذ٘ؿحـ ؿ٤ش ٓغرٞم ؾ٠٘ غٔحسٙ ٓال٤٣ٖ جُكؿحؼ

جُٔشًض٣س، ذشتحعس عٔٞٙ ٢ٛٝ جُؿٜحص جُط٘ل٤ز١ ٌَُ خطو ٝذشجٓؽ جُكؽ جُقك٤س ٝجأل٤٘ٓس ٝجُط٘ظ٤ٔ٤س ٝجُخذ٤ٓس، ٝجُط٢ ضوغ ػ٤ِٜح 

 .ٓغإ٤ُٝس ًرشٟ ك٢ ئدجسز جُكؽ ٝض٘ل٤ز خططٚ جُٔؼطٔذز

جُؼ٤ٖ جُغحٛشز ػ٠ِ خذٓس أًػش ٖٓ ٤ٗٞ٤ِٖٓ ٝٗقق ج٤ُِٕٔٞ قحؼ، ٛؿشش ػ٤٘حٙ جُّ٘ٞ كٌحٕ « أ٤ٓش جُكؽ»ٝك٢ جُٔؾحػش جُٔوذعس ًحٕ  

ًٔح ًحٕ عٔٞٙ ٓطحذًؼح .. ٗٞٓٚ ٓطوطؼح ٝه٤ِال ٝذو٤س ٝهطٚ ضحسز ٣طحذغ ٝضحسز ٣ٞؾٚ ٝضحسز ٣طٔثٖ ٖٓ جُٔغإ٤ُٖٝ ج٤ُٔذج٤٤ٖٗ ػٖ أقٞجٍ جُكؿحؼ

ٌَُ ٓح ٣ٌطد ػٖ ؽإٕٝ جُكؽ ٝٓح ٣ٌطرٚ جُكؿحؼ أٗلغْٜ ٣ٝذٝٗٞٗٚ ٖٓ ٓالقظحش أٝ جٗطوحدجش ػرش ٓٞجهغ جُطٞجفَ جالؾطٔحػ٢ أٝ ٓح ٣طْ 

ًٔح قشؿ عٔٞٙ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ ذ٤ٖ جُكؿحؼ ك٢ ٓخ٤ٔحضْٜ ٝهشهحش .. ٗؾشٙ ك٢ ٝعحتَ جإلػالّ أٝ ك٢ جُقكق جُٞسه٤س أٝ جإلٌُطش٤ٗٝس

جُٔؾحػش ٣غأٍ ٛزج، ٣ٝغٔغ ٖٓ ٛزج ٣ٝغِْ ػ٠ِ جُؿ٤ٔغ ٣ٝغأُْٜ ٓرحؽشز ػٖ جقط٤حؾحضْٜ ٝٓحرج ٣ش٣ذٕٝ ٝٓحُذ٣ْٜ ٖٓ ٓوطشقحش أٝ ؽٌحٟٝ 

 .أٝ أ٤٘ٓحش ٣ش٣ذٕٝ ضكو٤وٜح ُٔقِكس جُكؽ

كِوذ أػط٠ عٔٞٙ ٓػحال ق٤ًح ُطٞجمغ جٌُرحس .. ًٝٔح ًحٕ جُكضّ قحمًشج ك٢ ؽخـ عٔٞٙ كوذ ًحٕ ٤ُٖ جُؿحٗد ٝجُطٞجمغ قحمًشج ٝذؾٌَ أًرش 

٣ٌحكة جُٔكغٖ ػ٠ِ ئقغحٗٚ ٣ٝؾذ ػ٠ِ ٣ذ٣ٚ، ٣ٝؾؿغ ًَ جُؼح٤ِٖٓ .. ُٝطلْٜ كٌحٕ أًخح ٌُِر٤ش ٝأذًح ُِقـ٤ش ٝػًٞٗح ُِٔكطحؼ ٝٗحفًشج ُِٔظِّٞ

ًحٕ ٣إٖٓ ذإٔ جالذطغحٓس ٓلطحـ جُوِٞخ ٝد٤َُ ػ٠ِ جُٔكرس ٝؾٔحٍ جُشٝـ كٌحٗص جذطغحٓطٚ ك٢ .. ك٢ جُكؽ ػ٠ِ جُؼطحء ٝجُطلح٢ٗ ك٢ جُؼَٔ

 .ٝؾٞٙ جُؿ٤ٔغ ٖٓ جُكؿحؼ ضٔ٘كْٜ جألٓحٕ ٝضخلق ػْٜ٘ جُطؼد ٝضض٣ذ ك٤ْٜ جألَٓ ٝجُطلحؤٍ

كقحقد جُٜٔس جُغحػ٢ ئ٠ُ جُ٘ؿحـ ٝجُط٤ٔض ٣طؼد ؾغذٙ ٣ٝكشٓٚ ٖٓ »ضؼرص ك٢ ٓشجدٛح جألؾغحد .. ئرج ًحٗص جُ٘لٞط ًرحًسج»ًٝٔح ه٤َ  

جُطٔطغ ذٌػ٤ش ٖٓ ِٓزجش جُك٤حز، ٣ٝطؼد ٖٓ ٓؼٚ ك٢ عر٤َ جُٞفٍٞ ئ٠ُ ضكو٤ن ٓرطـحٙ، ٝرجى د٣ذٕ جأل٤ٓش ٓؾؼَ ذٖ ػرذهللا، جُز١ ًحٕ ٓػحال 

، ٝؾذ٣ش «ٓؾؼَ»ك٤ٜ٘ثًح ُِٞهٖ ذغطٞع ٗؿٔي جُٞمحء ٣ح .. ٝهذٝز ُوٞز جإلسجدز ٝقغٖ جإلدجسز ك٢ أًرش ٓ٘حعرس ئعال٤ٓس ٣طحذؼٜح جُؼحُْ أؾٔغ

 .ذ٘ح ٗكٖ أذ٘حء جُٞهٖ إٔ ٗلخش ذي ٝٗوطذ١

 

 

 
9 

 

 



 

 

  

  أ مف حاج مبدلاهنم واملدًنة املنورة90ثفوج « جنوب أ س َا»معوفو 

 

 

 ٓكٔذ سجذغ ع٤ِٔحٕ ٌٓس جٌُٔشٓس

13/10/2014جإلغ٤ٖ٘   

 أُق قحؼ ٓ٘ز ذذج٣س ػ٤ِٔس جُطل٣ٞؽ قط٠ أٍٝ ٖٓ أٓظ ُرِذجْٜٗ 90كٞؾص ٓإعغس ٓطٞك٢ قؿحؼ دٍٝ ؾ٘ٞخ آع٤ح 

َٖ هللا ػ٤ِْٜ ذأدجء جُشًٖ جُخحٓظ ٖٓ  ٝجُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ُض٣حسز ٓغؿذ جُٔقطل٠ ػ٤ِٚ أكنَ جُقالز ٝأضْ جُطغ٤ِْ ذؼذ إٔ ٓ

 .أسًحٕ جإلعالّ ذٌَ ٣غش ٝعُٜٞس ٝأٓحٕ

 أُق قحؼ ٖٓٔ ضؾشكص 61ٝأٝمف ست٤ظ ٓؿِظ ئدجسز جُٔإعغس جُذًطٞس سأكص ذٖ ئعٔحػ٤َ ذذس أٗٚ ضْ ضل٣ٞؽ أًػش ٖٓ 

جُٔإعغس ذخذٓطْٜ ئ٠ُ ذِذجْٜٗ ك٢ دٍٝ ؾ٘ٞخ آع٤ح ػرش ٓطحس جُِٔي ػرذجُؼض٣ض جُذ٢ُٝ ذؿذز، ئ٠ُ ؾحٗد ضل٣ٞؽ أًػش ٖٓ 

 أُق قحؼ ئ٠ُ ذِذجْٜٗ ػٖ هش٣ن جُرش، ذحإلمحكس ئ٠ُ ضل٣ٞؽ أًػش ٖٓ أُل٢ قحؼ ئ٠ُ جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ُض٣حسز جُٔغؿذ 27

 .جُ٘ر١ٞ جُؾش٣ق ٖٝٓ غْ جُٔـحدسز ئ٠ُ أٝهحْٜٗ

ٝأًذ إٔ ػ٤ِٔس جُطل٣ٞؽ ضطْ ٝكن جُطؼ٤ِٔحش جُقحدسز ٖٓ ٝصجسز جُكؽ، ٓر٤ً٘ح إٔ جُطل٣ٞؽ ٗلز قغد ؾذجٍٝ سقالش جُٔـحدسز 

 . أُق قحؼ416ٛـ أًػش ٖٓ 1435عٞجء ئ٠ُ ؾذز أٝ ئ٠ُ جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز، الكطًح ئ٠ُ إٔ جُٔإعغس جعطورِص ٛزج جُؼحّ 
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دارة امرشاكة يف معلَات احلج   ًواصل اس تقبال امزوار" بنيان"معرض اإ

 

 ٝجط: جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز 

ك٢ دٝسضٚ جُغحذؼس جُٔوحّ ذؿٞجس جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ ٖٓ جُٞجؾٜس " ذ٤٘حٕ"جعطورَ ٓؼشك ئدجسز جُؾشجًس ك٢ ػ٤ِٔحش جُكؽ 

ٓض٣ذج ٖٓ جُضٝجس جُز٣ٖ . جُؿ٘ٞذ٤س ذؼذ جٗطٜحء ٓٞعْ جُكؽ ٝضٞجكذ أػذجد ًر٤شز ٖٓ م٤ٞف جُشقٖٔ ػ٠ِ جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز

٣كشفٕٞ ػود ص٣حسز جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ ػ٠ِ ص٣حسز أسٝهس جُٔؼشك جُز١ ٣رشص جُؿٜٞد جٌُر٤شز جُط٢ ضرزُٜح قٌٞٓس خحدّ 

ٝضؼش٣ق صٝجس جُٔؼشك ٖٓ ، جُكش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ جُِٔي ػرذهللا ذٖ ػرذجُؼض٣ض ُخذٓس جُكؿحؼ ٝصٝجس جُكش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ

 .م٤ٞف جُشقٖٔ ٝجُٔو٤ٔ٤ٖ ٝجُٔٞجه٤ٖ٘ ٝٝكٞد ٝذؼػحش جُكؽ ػٖ ؾحٗد ٖٓ ضِي جُؿٜٞد

جُز١ دؽ٘ٚ جأل٤ٓش ك٤قَ ذٖ عِٔحٕ ذٖ ػرذجُؼض٣ض أ٤ٓش ٓ٘طوس جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ست٤ظ ُؿ٘س جُكؽ " ذ٤٘حٕ"٣ٜٝذف ٓؼشك 

 ؾٜس ق٤ٌٓٞس خذ٤ٓس ٝأ٤٘ٓس ٝؾٜحش 36ٗغخطٚ جألخ٤شز ٝضؾحسى ك٤ٚ ، ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز خالٍ ؽٜش ر١ جُوؼذز جُٔحم٢

ٝأًحد٤ٔ٣س ٝذكػ٤س ٝخ٤ش٣س ٝضطٞػ٤س ئ٠ُ ضوذ٣ْ خذٓحش ٓرحؽشز ٝكٞس٣س ُِكؿحؼ ٝجُضٝجس ُِٔؼشك ٝضؼض٣ض جُؿحٗد جُػوحك٢ 

ُِكؿحؼ ٝجُضٝجس ٖٓ خالٍ جألؾ٘كس جُطحس٣خ٤س ٝجُػوحك٤س ئمحكس ئ٠ُ ضٞع٤غ ؽش٣كس جُٔغطٜذك٤ٖ ٖٓ ئهحٓس جُٔؼشك ٤ُؾَٔ 

كنال ػٖ جإلعٜحّ ك٢ سكغ جُ٘ٞجق٢ جُطٞػ٣ٞس . جُكؿحؼ ٝصٝجس جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ ٝذؼػحش جُكؽ ٝجُٞكٞد جُشع٤ٔس ذحُكؽ

ٝجإلسؽحد٣س ٖٓ خالٍ ضٞص٣غ جُٔطرٞػحش ٝجُ٘ؾشجش جإلػال٤ٓس ٖٓ هرَ جُؿٜحش جُٔؾحسًس دٕٝ أ١ ٓوحذَ ٓحد١ ئ٠ُ ؾحٗد 

ذٔح ضٜذف ئ٤ُٚ قٌٞٓط٘ح جُشؽ٤ذز ٖٓ خذٓس ، جُؼَٔ ػ٠ِ ضػو٤ق ٝضؼش٣ق جُٔٞجه٤ٖ٘ ٝجُٔو٤ٔ٤ٖ ٝجُؼح٤ِٖٓ ك٢ ٓؿحٍ جُكؽ

 ٣طرغ....جُكؿحؼ ٤ًٝل٤س جُطؼحَٓ ٓغ م٤ٞف جُشقٖٔ
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٣ٝغؼ٠ جُٔؼشك ئ٠ُ جإلعٜحّ ك٢ جُ٘ٞجق٢ جُطٞػ٣ٞس ٝجإلسؽحد٣س ٖٓ خالٍ ضٞص٣غ جُٔطرٞػحش ٝجُ٘ؾشجش ٝجالعطٞجٗحش 

ًٔح ٣ؼَٔ ػ٠ِ ضػو٤ق ٝضؼش٣ق جُٔٞجه٤ٖ٘ ٝجُٔو٤ٔ٤ٖ ٝجُؼح٤ِٖٓ ك٢ ٓؿحٍ جُكؽ ػ٠ِ ، جإلػال٤ٓس ٖٓ هرَ جُؿٜحش جُٔؾحسًس

ًٝزُي ٣ٜطْ جُٔؼشك ذشأ١ جُكحؼ ًطـز٣س ٝٓشؾؼ٤س ُطو٣ْٞ جُخذٓحش ٝضط٣ٞشٛح ، ٤ًل٤س جُطؼحَٓ جُٔط٤ٔض ٓغ م٤ٞف جُشقٖٔ

ق٤ع جعطوطد جُٔؼشك خالٍ جُ٘غخس جُغحذوس أًػش ٖٓ ، ئ٠ُ ؾحٗد إٔ جُٔؼشك قون جُؼحّ جُٔحم٢ ٗؿحقحً ذحٛشجً ، ٓغطورالً 

 . أُق صجتش ٝصجتشز ٖٓ ٓخطِق جُؿ٘غ٤حش ٝجُذ600ٍٝ

 5 ظٜشج ٖٝٓ جُـ 12 فرحقح ٝقط٠ جُـ 9ٝهغٔص جُؿٜحش جُٔؾحسًس ك٢ جُٔؼشك جُز١ ٣غطورَ صٝجسٙ ٤ٓٞ٣ح ٖٓ جُغحػس جُـ 

 ٓغحء ئ٠ُ ٝقذجش ضنْ ًَ ٝقذز ػذدج ٖٓ جُؿٜحش جُط٢ ضوذّ خذٓحضٜح ُِضٝجس ٖٓ م٤ٞف 10ػقشج ئ٠ُ جُغحػس جُـ 

جُشقٖٔ ٝصٝجس جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ ٜٝٓ٘ح جُؾإٕٝ جُذ٤٘٣س ٝجُخذٓحش جأل٤٘ٓس ٝجُوطحػحش جُخذ٤ٓس ٝجُوطحػحش جُقك٤س 

ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُوطحػحش جُط٢ ضوذّ جُؼذ٣ذ ٖٓ ، ٝجُوطحػحش جألًحد٤ٔ٣س ٝجُركػ٤س ٝجُوطحػحش جُخحفس ٝهطحع جإلسؽحد ٝجُطٞؾ٤ٚ

جُخذٓحش جُٔرحؽشز ُِضٝجس ذحإلمحكس ئ٠ُ فحالش جُؼشك جُٔشت٢ ذحُٔؼشك ق٤ع ٣ؿ٤د ػ٠ِ جُؼذ٣ذ ٖٓ جالعطلغحسجش جُط٢ 

٣غأٍ ػٜ٘ح جُكؿحؼ ك٢ ٓخطِق جُ٘ٞجق٢ جُخذ٤ٓس ٝجُٔؼِٞٓحض٤س جُط٢ ضطؼِن ذٔ٘حعي جُكؽ ٝجُؼٔشز ٝآدجخ جُض٣حسز ٝجألٓحًٖ 

 .جُط٢ ٣ؾشع ص٣حسضٜح
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 جناح قيايس ملومس احلج رمغ أ هف احلاقدٍن: وزٍر ال وقاف املرصي

 «ال قالم املسمومة»مجعة وشومان ًنتقدان 

 

 
جُوحٛشز- ئ٣حد ػرذهللا   

13/10/2014جإلغ٤ٖ٘   

جٗطوذ ٓغإٝالٕ ٓقش٣حٕ أد٣ح كش٣نس جُكؽ ٛزج جُؼحّ، جألهالّ جُٔغٔٞٓس جُط٢ جدػص ٝؾٞد هقٞس ؽحخ ٓٞعْ جُكؽ، ٓإًذ٣ٖ 

إٔ جٌُِٔٔس عؼص ه٤حدز ٝقٌٞٓس ئ٠ُ ضٞك٤ش أهق٠ دسؾحش جُشجقس ُِكؿ٤ؽ، ٝٗؿكص جُٔؾشٝػحش « جُٔذ٣٘س«ك٢ ضقش٣كحش ُـ

ك٢ جُرذج٣س هحٍ جُذًطٞس ٓخطحس ؾٔؼس . جُؼٔالهس ك٢ جُٔؾحػش جُٔوذعس ك٢ ض٤غ٤ش أدجء جُؾؼحتش، ٖٝٓ ٣وٍٞ ؿ٤ش رُي كٜٞ قحهذ

ئٕ جُٔٞعْ ًحٕ ٗحؾًكح ذٌَ جُٔوح٤٣ظ ٝذزُص ك٤ٚ عِطحش جٌُِٔٔس ًَ ٓح ك٢ ٝعؼٜح ٖٓ أؾَ سجقس : ٝص٣ش جألٝهحف جُٔقش١

قؿ٤ؽ ذ٤ص هللا جُكشجّ ٝٛٞ أٓش ٤ُظ ذحُؿذ٣ذ، ٝأؽحس ئ٠ُ إٔ جُؿ٤ٔغ ٣ؼشكٕٞ جُذٝس جُْٜٔ جُز١ ٣وّٞ ذٚ خحدّ جُكش٤ٖٓ 

جُؾش٣ل٤ٖ جُِٔي ػرذهللا ذٖ ػرذجُؼض٣ض ك٢ ؾٔغ ؽَٔ جألٓط٤ٖ جُؼشذ٤س ٝجإلعال٤ٓس، ٝضٞق٤ذ فلْٜ، ٝخذٓس جُٔغ٤ِٖٔ ٝجُٔؾحػش 

ٝأمحف إٔ ٓح ضوذٓٚ قٌٞٓطٚ ُخذٓس جُكش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ، ٝجُط٤غ٤ش ػ٠ِ جُكؿ٤ؽ ٝجُٔؼطٔش٣ٖ ٝجُضجتش٣ٖ، . جإلعال٤ٓس جُٔوذعس

ال ٣غغ جُٔ٘قق ئٌٗحسٙ أٝ جُطو٤َِ ٓ٘ٚ، ٝأٝمف إٔ ضٞعؼس جُٔغؼ٠ ك٢ جُٔشقِس جُغحذوس، ًٝزُي ؾغش جُؿٔشجش، ٣ؼذجٕ عررًح 

  .ست٤ًغح ك٢ جُط٤غ٤ش ػ٠ِ جُضجتش٣ٖ ًِْٜٝ ٣ؾٜذ ُٜزٙ جُذُٝس ذحُلنَ ذؼذ هللا، ٣ٝذػٞ ألِٜٛح ذٔض٣ذ ٖٓ جُطٞك٤ن

ئٕ جٌُِٔٔس ُْ ضأٍ ؾًٜذج ٖٓ أؾَ ض٤غ٤ش سقِس جُكؽ ػ٠ِ ًَ ٖٓ ؽحء هللا ُٚ إٔ ٣كؽ : ٝهحٍ جُذًطٞس ػرحط ؽٞٓحٕ ٤ًَٝ جألصٛش

ٛزج جُؼحّ، ٝهذ ٗؿكص جُغِطحش سؿْ جُقؼٞذحش جُؾذ٣ذز جُط٢ ٝجؾٜطٜح ذذج٣س ٖٓ عؼ٢ جُرؼل ُطغ٤٤ظ جُكؽ ٓشٝسج ذحٗطؾحس 

ئ٣رٞال، ٝٓش جُٔٞعْ ذغالّ ٝأٖٓ ُْٝ ٣طؼشك قحؼ ٝجقذ ُٔؾوس ٝٛٞ ٣إد١ ؽؼحتش جُكؽ، ًَٝ رُي ٣ٞؾد ػ٤ِ٘ح إٔ ٗٞؾٚ ٝجكش 

ٓٞضٞج »جُؾٌش ٝجُوذ٣ش ُكٌٞٓس خحدّ جُكش٤ٖٓ جُؾش٣ل٤ٖ ٝٗوٍٞ ُٖٔ ٣كحُٕٝٞ ج٤َُ٘ ٖٓ ٗؿحـ جٌُِٔٔس ك٢ ض٘ظ٤ْ ٓٞعْ جُكؽ 

 .«ذـ٤ظٌْ
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مياهَة بلقعات س َلفي  احلجاج ًوثقون رحلهتم الإ

 

 : جُٞتحّ- ٌٓس 

ّٖ هللا ضؼح٠ُ ػ٤ِْٜ ذأدجء كش٣نس جُكؽ ذٌَ ٣غش  ٓ ّٕ ٝغن قؿحؼ ذ٤ص هللا جُكشجّ سقِطْٜ جإل٣ٔح٤ٗس ئ٠ُ جُذ٣حس جُٔوذعس ذؼذ أ

 .ػرش ٛٞجضلْٜ جُ٘وحُس ٝأؾٜضضْٜ جُز٤ًّس (Selfie ع٤ِل٢ )ٝعُٜٞس، ذحُطوحه ػذد ٖٓ جُقٞس جُؾخق٤س جُٔؼشٝكس ذحعْ 

ٝؽٜذش أسٝهس جُٔغؿذ جُكشجّ، ٝٓؾشٝع ضٞعؼس جُِٔي ػرذهللا ذٖ ػرذجُؼض٣ض جُز١ ٣ؼذ ٖٓ أًرش ٓؾشٝػحش ضٞعؼس جُٔغؿذ 

جُكشجّ ك٢ جُطحس٣خ، قنًٞسج ًػ٤لًح ٖٓ جُكؿحؼ جُز٣ٖ جؾطٔؼٞج ضكص ػذعحش أؾٜضضْٜ جُز٤ًس الُطوحه فٞس ؾٔحػ٤س ٓغ أكشجد 

أعشْٛ ك٢ جُٔغؿذ جُكشجّ، ُطٞغ٤وٜح ك٢ عؿَ جُزًش٣حش جُو٤ّٔس جُط٢ ٣كشؿ ػ٤ِٜح جُٔغِٕٔٞ جُوحدٕٓٞ ٖٓ خحسؼ جٌُِٔٔس 

 .ألدجء ٓ٘حعي جُكؽ أٝ جُؼٔشز
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ىل بدلاهنم400رحةل ًوميًا مبعار املدًنة منقل  50    أ مف حاج اإ

 

 

جُٔذ٣٘س- قغ٤ٖ ذخطحٝس  

13/10/2014جإلغ٤ٖ٘   

سقِس ه٤شجٕ ٖٓ فحالش جُكؽ ذٔطحس جأل٤ٓش ٓكٔذ ذٖ ػرذجُؼض٣ض جُذ٢ُٝ، قط٠ أٓظ، ضكَٔ ػ٠ِ ٓطٜ٘ح « 161»أهِؼص 

أُق قحؼ ػرش خطٞه جُط٤شجٕ جُخ٤ِؿ٤س جُٔخطِلس، ذؼذ إٔ أضٔٞج ٓ٘حعٌْٜ، ًأٍٝ أكٞجؼ جُكؿ٤ؽ جُٔـحدس٣ٖ ئ٠ُ « 18650»

 .ذِذجْٜٗ، ك٤ٔح ذذأش ؽشًحش جُط٤شجٕ جُؼشذ٤س ٝجإلعال٤ٓس ك٢ ٗوَ جُكؿحؼ ٓ٘ز جُخ٤ٔظ جُٔحم٢

جًطٔحٍ جعطؼذجدجضْٜ « جُٔذ٣٘س«ٝأًذ ٓذ٣ش ٓشًض ٝصجسز جُكؽ ذٔطحس جأل٤ٓش ٓكٔذ ذٖ ػرذجُؼض٣ض جُذ٢ُٝ ٛح٢ٗ جُقحػذ١ ُـ

ُطٞد٣غ م٤ٞف جٌُِٔٔس ٖٓ جُكؿحؼ، جُز٣ٖ أٜٗٞج ٗغٌْٜ، ٓـحدس٣ٖ ئ٠ُ ذِذجْٜٗ ػرش فحالش جُكؽ ذٔطحس جأل٤ٓش ٓكٔذ ذٖ 

ػرذجُؼض٣ض جُذ٢ُٝ، ٓؾ٤ًشج ئ٠ُ إٔ سقالش جُٔـحدسز ذذأش ذكؿحؼ دٍٝ ٓؿِظ جُطؼحٕٝ جُخ٤ِؿ٢ ك٢ أٍٝ ٤ٓٞ٣ٖ ك٤ٔح 

جعطٌِٔص جٗطالهس سقالش ذحه٢ جُكؿحؼ ٖٓ جُذٍٝ جُؼشذ٤س ٝجإلعال٤ٓس ٖٓ ٣ّٞ جُخ٤ٔظ جُٔحم٢ ٝضغطٔش ئ٠ُ جُخحٓظ ػؾش 

سقِس ٤ٓٞ٣س « 50»ٝضٞهغ جُقحػذ١ إٔ ٣قَ ػذد جُشقالش جُؿ٣ٞس جُٔـحدسز ٖٓ فحالش جُكؽ ئ٠ُ . ٖٓ ٓكشّ جُٔورَ

أُق قحؼ هذٓٞج ئ٠ُ جٌُِٔٔس ػرش جُٔطحس، ٝٗٞٙ ئ٠ُ جُط٘غ٤ن جُٔغرن ٓغ ٝصجسز جُكؽ ٖٓ خالٍ « 400»ذحإلمحكس، ُ٘وَ 

جُشذو ج٢ُ٥ ذ٤ٖ ٓشًض جُطل٣ٞؽ ج٢ُ٥ ذحُٔطحس، ٝجُطحذغ ُِٞصجسز ٌٝٓحضد جُخذٓس ج٤ُٔذج٤ٗس جُز١ ٌٖٓ ٖٓ ضكذ٣ذ ٝهص جعطورحٍ 

جُكؿحؼ ك٢ جُٔطحس ٝكن ٓٞجػ٤ذ جُشقالش، ٓٔح قذ ٖٓ ضٌذط جُكؿحؼ جُز٣ٖ ًحٗٞج ٣كنشٕٝ ُِٔطحس هرَ ٓٞجػ٤ذ سقالضْٜ 

  .ذٔذد ه٣ِٞس

ٝأؽحس ئ٠ُ إٔ ٓشًض جُطل٣ٞؽ ٣وّٞ ذنرو ػ٤ِٔحش جُطل٣ٞؽ ئ٠ُ جُٔطحس آ٤ُح ٝكن خطس ضؾـ٤ِ٤س ٓؼطٔذز ٝئع٘حد ٛزٙ جُٜٔٔس 

ُؾشًس عؿَ، ق٤ع ٣طْ هشجءز جُطل٣ٞؽ آ٤ُح ذٞجعطس ج٣رحد ُ٘ظح٤ٓس دخٍٞ جُكحكالش ئ٠ُ جُٔطحس ٝكن آ٤ُحش ضْ ضكذ٣ذٙ ٓغروح 

ٓغ ئدجسز جُٔطحس ُغحػحش دخٍٞ جُكؿحؼ ج٠ُ جُقحالش ذٞؾٞد ٓٞظل٤ٖ ٓذسذ٤ٖ ػ٠ِ جُطل٣ٞؽ ق٤ع ٣طْ ئذالؽ جُٔٞظل٤ٖ 

جُٔطٞجؾذ٣ٖ ذحُقحالش ُٔطحذؼس ٝفٍٞ جُكحكالش ذحُؾٌَ جُقك٤ف ئ٠ُ جُقحالش ذحُط٘غ٤ن ٓغ ػ٤ِٔحش جُٔطحس ٝجُؿٜحش 

ٝأؽحد جُقحػذ١ ذطؼحٕٝ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس ًَٝ جُوطحػحش جُؼحِٓس ك٢ جُكؽ، ٝجُز١ جٗؼٌظ ػ٠ِ جٗغ٤حذ٤س جُؼَٔ . جُٔؾحسًس

ٝض٤غ٤ش هذّٝ ٝٓـحدسز جُكؿ٤ؽ،، ُٝلص ئ٠ُ جُطضجّ جُؿٜحش جُٔؼ٤٘س ذ٘وَ جُكؿحؼ ئ٠ُ جُٔطحس ذٔح جضلن ػ٤ِٚ ٝكوًح ُِخطو 

جُٔؿذُٝس، ٓٔح عحػذ ك٢ عشػس ٓـحدسز جُكؿحؼ ٝقَذ ٖٓ جإلسذحى، جُز١ ٣كذظ ٗط٤ؿس جصدقحّ جُقحالش ذحُكؿحؼ، ًزُي ٣طْ 

ض٘ل٤ز ذشٗحٓؽ جُطٞد٣غ، جُز١ ض٘لزٙ جُٞصجسز ذحُطؼحٕٝ ٓغ جإلدجسز جُؼحٓس ُِطشذ٤س ٝجُطؼ٤ِْ ذٔ٘طوس جُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ٝػذد ٖٓ 

ٝأمحف ذإٔ ٓؾٌالش ؽشًحش جُط٤شجٕ ك٢ ضشجؾغ ذؼذ ضطر٤ن جألٗظٔس، جُط٢ ضلشك ػوٞذحش ٝؿشجٓحش . جُؿٜحش جألخشٟ

ٓح٤ُس ػ٠ِ جُؾشًحش جُٔخحُلس، ٝٗٞٙ ئ٠ُ إٔ فحُس جعطشجقس جُكؿحؼ جُطحذؼس ُٞصجسز جُكؽ خللص ًػ٤ًشج ٖٓ جُطٌذط جُز١ 

قحؼ ٝٓؼطٔش ضطٞكش ُْٜ « 2.400»ًحٕ ٣كذظ ك٢ جألػٞجّ جُغحذوس، ق٤ع ؾٜضش جُقحالش ذٔوحػذ جٗطظحس ضطغغ ُ٘كٞ 

ؾ٤ٔغ جُخذٓحش جُالصٓس أغ٘حء كطشز ضٞجؾذْٛ ُك٤ٖ ئٜٗحء جإلؾشجءجش ك٢ ٓشقِط٢ جُوذّٝ ٝجُٔـحدسز، ئمحكس ئ٠ُ ًحٝٗطشجش 

ُالعطؼالٓحش ٝجُط٘غ٤ن ذ٤ٖ ًَ جُؿٜحش رجش جُؼالهس، ٝضؾَٔ جُقحالش ٌٓحضد ٝصجسز جُكؽ ٝجُؿٜحش جُخذ٤ٓس، جُط٢ ضؾشف 

ػ٤ِٜح جُٞصجسز ٝضوذّ خذٓحضٜح ُِكؿحؼ ٝجُٔؼطٔش٣ٖ ٝأعٜٔص ذؾٌَ ًر٤ش ك٢ ضوذ٣ْ خذٓحش سجه٤س ُِكؿحؼ جُٔـحدس٣ٖ ئ٠ُ 

 .ذِذجْٜٗ ذغالٓس هللا
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  أ مف حاج من ضَوف امرمحن369خيدمون « ش باب مكة»

 
ٌٓس جٌُٔشٓس- ئذشج٤ْٛ ؾرش٣َ   

13/10/2014جإلغ٤ٖ٘   

 ؽحخ ٢ٌٓ 500ذٔؾشٝع ضؼظ٤ْ جُرِذ جُكشجّ خحُذ ذٖ ػرذهللا جُٞجك٢ ػٖ إٔ  (ؽرحخ ٌٓس ك٢ خذٓطي)ًؾق ٓذ٣ش ذشٗحٓؽ 

ؽحسًٞج ك٢ ضوذ٣ْ جألػٔحٍ جُططٞػ٤س ُكؿحؼ ذ٤ص هللا جُكشجّ ٓٞعْ قؽ ٛزج جُؼحّ، ٓؾ٤ًشج ئ٠ُ أْٜٗ هحٓٞج ذخذٓس أًػش ٖٓ 

 ٓغطل٤ًذج، ٝرُي ذؼذ إٔ ضْ ضذس٣رْٜ ػ٠ِ ٜٓحسجش جُطؼحَٓ ٓغ م٤ٞف جُشقٖٔ ٝجُٜٔحسجش جُل٤٘س جُط٢ ضخـ ًَ 369864

ٝذ٤َّٖ إٔ جُخذٓحش ؽِٔص خذٓس جُطحتل٤ٖ ك٢ دكغ ػشذحش جُؼؿضز ًٝرحس جُغٖ ٓؿحًٗح ك٢ جُطٞجف ٝجُغؼ٢ ذحُؾشجًس ٓغ . خذٓس

جُشتحعس جُؼحٓس ُؾإٕٝ جُٔغؿذ جُكشجّ ٝجُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ ٝٗؾحه ئسؽحد جُطحتٚ ذحُطؼحٕٝ ٓغ ٝصجسز جُكؽ ٝٗؾحه جإلعؼحكحش 

 .جأل٤ُٝس ذحُطؼحٕٝ ٓغ ٤ٛثس جُٜالٍ جألقٔش جُغؼٞد١
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 متدربة ابنلجنة ادلامئة خلدمات احلج وامعمرة400اكرث من 

 

 ذؿحٓؼس ه٤رس

 ػ٤ٕٞ جُٔذ٣٘س

 دج٤ُح جُؼرذ٢ُ

عؼ٤ح ضوذ٣ْ خذٓحش ٤ٔٓضز  م٤ٞف جُشقٖٔ ٣غؼ٠ جُوحتٕٔٞ ػ٠ِ جػٔحٍ ُؿ٘س جُكؽ ٝجُؼٔشز ٝجُض٣حسز ذؿحٓؼس 

ه٤رس ٓ٘ز ٝهص ٓرٌش ُإلػذجد ٝجُطخط٤و ٝجُٔرحدسز ك٢ ضوذ٣ْ جُذٝسجش جُطذس٣ر٤س ٝجُؿٞالش ج٤ُٔذج٤ٗس ُِٔطذسذحش 

 .جُؼحٓالش ٝؿ٤ش جُؼحٓالش ك٢ جُكؽ

ق٤ع ضٞجفَ جُِؿ٘س جُ٘غحت٤س جُطحذؼس  ُِؿ٘س جُذجتٔس ُخذٓحش جُكؽ ٝجُؼٔشز ٝجُض٣حسز ذؿحٓؼس ه٤رس  ُِغ٘س 

 جُخحٓغس ػ٠ِ جُطٞج٢ُ ضوذ٣ْ ذشجٓؿٜح ٝدٝسجضٜح جُطذس٣ر٤س جُ٘غحت٤س

ٝ رُي ذاهحٓس جُذٝسجش جُطذس٣ر٤س  جُٔط٘ٞػس دجخَ ؽطش جُطحُرحش ذؿحٓؼس ه٤رس ُِشجؿرحش ك٢ ضط٣ٞش 

 .جٗلغٜٖ  ُخذٓس م٤لحش جُشقٖٔ  جُؼحٓالش ك٢ جُكؽ ٝجُالض٢ ُذ٣ٜٖ ٓٞجؾٜس ٓرحؽشز ٓغ جُكحؾ٤حش

ًْ جضحقص  ُؿ٘س جُكؽ جُلشفس ُؿ٤ٔغ جُغ٤ذجش ٖٓ ٓخطِق جُوطحػحش جُك٤ٌٓٞس ٝجُخحفس ذكنٞس جُذٝسجش 

 .جُطذس٣ر٤س جُط٢ ذذأش جػٔحُٜح ٓرٌشج ٝرُي ذطذس٣د جًػش ٖٓ أسذؼٔحتس ٓطذسذس ٖٓ ٓخطِق جُؿٜحش

 ذٔغحٛٔس  ػنٞجش ٤ٛثس جُطذس٣ظ ٝجُٔذسذحش ذؿحٓؼس ه٤رس ك٢ ضوذ٣ْ جُرشجٓؽ جُطذس٣ر٤س ُِٔطذسذحش

 . ٝرُي ك٢ ٓٞعْ جُكؽ جالٍٝ ٝضغطٔش جالٗؾطس ُٔٞعْ جُكؽ جُػح٢ٗ

ٝجٝمكص ست٤غس جُِؿ٘س جُ٘غحت٤س جُطحذؼس ُِؿ٘س جُكؽ ٝجُؼٔشز ٝجُض٣حسز ذؿحٓؼس ه٤رس جُذًطٞسز ذغٔس ذ٘ص جقٔذ 

 .ؾغط٤٘س جٕ ػذد جُرشجٓؽ جُط٢ ٗلزضٜح جُِؿ٘س ػؾشٕٝ ذشٗحٓؿح ضذس٣ر٤ح ذحُوطحع جُ٘غحت٢

ٝرُي ػ٠ِ كطشض٤ٖ فرحق٤س ٝٓغحت٤س  ق٤ع جؽطِٔص جُرشجٓؽ جُٔوذٓس ػ٠ِ ذشجٓؽ ٓطخققس ك٢ ض٤ٔ٘س جُٜٔحسجش 

 ٝقَ جُٔؾٌالش ٝجُ٘ضجع  ك٢ جُؼَٔ ٝجُٔؾحسًس جُلؼحُس ك٢ ض٘ظ٤ْ جُكؾٞد

ٝذشجٓؽ ك٢ ٤ًل٤س جػذجد جُؼح٤ِٖٓ ك٢ جُكؽ  ُِؼَٔ ٝضؼش٣لْٜ ذأخاله٤حش جُٜٔ٘س  ٤ًٝل٤س جُطؼحَٓ ٓغ جٗٔحه 

جُؾخق٤س جُٔخطِلس  ٖٓ جُكؿحؼ ٝجُٔؼطٔش٣ٖ  جمحكس جُكحعد جال٢ُ ٝضكش٣ش جُٔشجعالش ٝجػذجد جُطوحس٣ش 

 ج٤ُٔذج٤ٗس ٝجٌُٔطر٤س  ذحإلمحكس ج٠ُ جالعح٤ُد جُٔؼحفشز ك٢ ضرحدٍ جُٔؼِٞٓحش

ًٔح ؽِٔص جُرشجٓؽ ضذس٣د جُٔطذسذحش ٖٓ خالٍ جُرشجٓؽ ػ٠ِ ٜٓحسجش جُغالٓس ٝجالٗوحر ٝجالهلحء ٝجالعؼحكحش 

 جال٤ُٝس

ٝجخططٔص جُرشجٓؽ ذطؼ٤ِْ ٓرحدب جُٔكحدغحش ذحُِـس جالٗؿ٤ِض٣س ٝجألٝسد٣س ٝػ٠ِ ج٥دجخ جُؾشػ٤س ك٢ جُٔغؿذ  

  . جُ٘ر١ٞ ٝجُٔضجسجش

ٝجٝمكص ؾغط٤٘س جٕ جُٔؾحسًحش ٖٓ جُٔطذسذحش ٣٘طغرٖ ُِؼذ٣ذ ٖٓ جُؿٜحش جُك٤ٌٓٞس جُط٢ ضطؼحَٓ ذؾٌَ ٓرحؽش 

 . ٝؿ٤ش ٓرحؽش ٓغ م٤ٞف جُشقٖٔ ٖٓ جؾَ جًغحذٜٖ جُخرشجش ٝجُٜٔحسجش جُالصٓس ُِطؼحَٓ
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 وامبناء عىل سفوح اجلبال” املشاعر“رشكة حكومية مسامهة متعوٍر 

 يف دراسة قدهما وزٍر احلج موزٍر ادلاخلَة ثناومت أ مَة امتنفيذ
 

 

 

خحؿ- جُٔذ٣٘س   

13/10/2014جإلغ٤ٖ٘   

 

ٖٓ ٓقحدسٛح جُخحفس إٔ ٝص٣ش جُكؽ جُذًطٞس ذ٘ذس قؿحس سكغ ُغٔٞ ٝص٣ش جُذجخ٤ِس ٝست٤ظ ُؿ٘س جُكؽ « جُٔذ٣٘س»ػِٔص 

 .جُؼ٤ِح دسجعس ض٘حُٝص آ٤ُس ض٘ل٤ز جُر٘حء ػ٠ِ علٞـ ؾرحٍ ٠٘ٓ ٤ٌَٛٝ جُط٣َٞٔ جُٔح٢ُ ُِٔؾشٝع

٣ٝوطشـ جُٞص٣ش ك٢ جُذسجعس ئٗؾحء ؽشًس ق٤ٌٓٞس ٓغحٛٔس ٓـِوس ٣طْ ئٗؾحؤٛح ذوشجس ٖٓ ٓؿِظ جُٞصسجء ُطط٣ٞش جُٔؾحػش 

٣ٝطْ . جُٔوذعس ٝجُر٘حء ػ٠ِ علٞـ جُؿرحٍ ذك٤ع ضوّٞ جُؾشًس ذاٗؾحء ؽشًحش ضحذؼس ُٜح ضط٠ُٞ ػ٤ِٔحش جُطأؾ٤ش ٝجُق٤حٗس

ض٣َٞٔ جُر٘حء ػٖ هش٣ن جُق٘حد٣ن جُك٤ٌٓٞس ذؼوذ جُٔؾحسًس جُٔط٘حهقس ٝجُر٘ٞى جُطؿحس٣س ذؼوذ جالعطق٘حع ضطخحسؼ 

ح ُِذُٝس ًٌ  .٣ٝطْ ف٤حٗس جُٔؾشٝع ٖٓ ئ٣شجدجضٚ. جُق٘حد٣ن ذر٤غ ققطٜح ُِؾشًس ذحُطذس٣ؽ ٣ٝقرف جُٔؾشٝع ذحٌُحَٓ ِٓ

٣ٝشٟ ٝص٣ش جُكؽ إٔ ئٗؾحء جُؾشًس عٞف ٣كَ جُٔؾٌالش جُٔٞؾٞدز قح٤ًُح ػذّ ًلحءز جُط٤٤ٌق ٝج٤ُٔحٙ ٝجٌُٜشذحء ٝجُقشف 

ػ٠ِ إٔ ٣طْ جُر٘حء ٝكوًح ُِنٞجذو جُؾشػ٤س ٤ُٜثس ًرحس جُؼِٔحء ُِٝٔخطو . جُقك٢ ٣ٝٞعغ جُطحهس جالعط٤ؼحذ٤س ُٔؾؼش ٠٘ٓ

ٝهذ عرن ٝإٔ سكغ ٝص٣ش جُكؽ ُِٔوحّ جُغح٢ٓ جٌُش٣ْ ذذسجعس . جُؾحَٓ ُِٔؾحػش جُٔوذعس ٝجُٔؼطٔذز ٖٓ جُٔوحّ جُغح٢ٓ

إلٗؾحء ٓذ٣٘س ٓطٌحِٓس جُخذٓحش العطورحٍ ٝضٞد٣غ جُكؿحؼ ٝجُٔؼطٔش٣ٖ ٝجُضٝجس ذحُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز ػ٠ِ جألسك جًُِٔٔٞس 

٤ًِٞ ٓطش ٝهذ ٝجكن جُٔوحّ جُغح٢ٓ ػ٠ِ جالهطشجـ ٝضْ ض٤ٌِق  (4)ُٞصجسز جُكؽ ٝجُط٢ ضرؼذ ػٖ جُٔغؿذ جُ٘ر١ٞ ذ٘كٞ 

ٝهذ ذذأ جُط٘ل٤ز كؼالً ذك٤ع ضنْ جُٔذ٣٘س ٌٓحضد ُؿ٤ٔغ جألؾٜضز جُك٤ٌٓٞس جُط٢ ضوذّ . ف٘ذٝم جالعطػٔحسجش جُؼحٓس ذحُط٘ل٤ز

خذٓحش ُن٤ٞف جُشقٖٔ ٌٝٓحضد ُؾشًحش جُكؽ ٝجُؼٔشز ٝجُط٤شجٕ ٝٓرح٢ٗ ئدجس٣س ُرؼػحش جُكؽ ٝٓر٠٘ ُٞصجسز جُكؽ، 

ٍٕ ٝك٘حدم ٝٓكطس ُؾكٖ جألٓطؼس ُِٔطحس ٝٓغطؾل٠ ذغؼس  ٍَ 15 عش٣ش ٝٓغؿذ ذغؼس 400ذحإلمحكس ئ٠ُ ٓرح  أُق ٓق

 .ٝؿ٤شٛح ٖٓ جُخذٓحش
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  أ مف ظن من أ متعة احلجاج املغادٍرن100هقل 

 
 :ٝجط– ضٞجفَ 

ضٌٔ٘ص ٝصجسز جُكؽ، ٖٓ خالٍ ض٘ظ٤ٜٔح ٤ُ٥حش ٝأعح٤ُد ضل٣ٞؽ جُكؿحؼ ذٔشجًض جُطل٣ٞؽ ك٢ ٌٓس جٌُٔشٓس ٝجُٔطحس، ٖٓ 

 1.390.369ضخل٤ل جُنـو ػ٠ِ جُٔطحس، ٝضو٤ِـ كطشجش جٗطظحس جُكؿحؼ جُٔـحدس٣ٖ ئ٠ُ ذالدْٛ، جُٞجفَ ضؼذجدْٛ ُـ 

 ٓ٘لزجً ك٢ جٌُِٔٔس، ٝعو ضٞهؼحش إٔ ضطؿحٝص قُٔٞس أٓطؼطْٜ 16 ٓذ٣٘س ك٢ جُؼحُْ، ػرش 500 ذِذز، 182ٝقحؾحً، هذٓٞج ٖٓ 

 أُق هٖ، ق٤ع ضٌٕٞ أٓطؼس جُكؿحؼ ػ٘ذ جُٔـحدسز أًػش ٜٓ٘ح ػ٘ذ جُوذّٝ، ٝٛزج ٓح ٣ض٣ذ ٖٓ ٤ًٔحش جألٓطؼس 100جُـ

 .ٝضكو٤وٜح ُٜزج جُٔؼذٍ، ك٢ ظَ جُكشؿ ػ٠ِ ٓشجػحز ػ٘قش جُٞهص، ٝجُشه٢ ك٢ جألدجء؛ ٓ٘ؼحً ُِطٌذط ك٢ ٓشقِس جُؼٞدز

ٝأٝمف ػنٞ ٓؿِظ جإلدجسز، جُٔؾشف ػ٠ِ جُؼالهحش جُؼحٓس ٝجإلػالّ ذٌٔطد جًُٞالء جُٔٞقذ، جُذًطٞس ػرذجإلُٚ ذٖ ٓكٔذ 

 ػحَٓ 2700 ٓٞظق عؼٞد١ ٓإَٛ، 3500ٝ عحػس ٖٓ خالٍ 24ؾذع، إٔ جٌُٔطد ًشط ؾٜٞدٙ ذحُؼَٔ ػ٠ِ ٓذٟ جُـ

 قحكِس ٤ٓٞ٣حً ك٢ ٓطحس جُِٔي ػرذجُؼض٣ض جُذ٢ُٝ ذؿذز جُز١ ٣غطورَ ٣ٝٞدع 900ٖٓ ؾ٘غ٤حش ٓخطِلس، ٣غطورِٕٞ أًػش ٖٓ 

 . أُق قحؼ ٤ٓٞ٣حً ك٢ ٓشقِس جُٔـحدسز60ٖٓ ٓؿٔٞع قؿحؼ جُخحسؼ؛ ٤ُطْ ضل٣ٞؽ ٓح ٣ض٣ذ ػ٠ِ % 65أًػش ٖٓ 

ذض٣حسز ٓؼح٢ُ ٝص٣ش جُكؽ، جُذًطٞس ذ٘ذس ذٖ ٓكٔذ قؿحس، ُٔوش ٌٓطد جًُٞالء جُٔٞقذ ك٢ ٓؿٔغ ” ؾذع“ٝأؽحد جُذًطٞس 

فحالش جُكؽ ذحُٔطحس أٓظ، ػحدجً ٛزٙ جُِلطس جٌُش٣ٔس ٖٓ ٓؼح٤ُٚ ضكل٤ضجً ٌُِٔطد، ٝقػحً ػ٠ِ جُٔض٣ذ ٖٓ جُؿٜذ، ٓػ٤٘حً ػ٠ِ 

جُؿٜٞد ٝٗؿحـ ضؿشذس جُٞصجسز ُطو٤ٖ٘، ٝض٘ظ٤ْ جُؼٔحُس جُط٢ ضوّٞ ذخذٓس جُكٔحُس ُن٤ٞف جُشقٖٔ ك٢ جٌُٔطد، ٝٗؿحـ 

 ٣طرغ....ؾٜٞد جُٔؾحس٤ًٖ ك٢ ٛزج جُؼَٔ ٖٓ جُٞصجسز ٝجٌُٔطد
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ٝأكحد إٔ جُٔشقِس جُػح٤ٗس ٖٓ جُخطس جُطؾـ٤ِ٤س ٌُِٔطد جُخحفس ذٔـحدسز م٤ٞف جُشقٖٔ، أخزش أعِٞذحً أًػش ٝجهؼ٤س ٖٓ 

جُغ٘ٞجش جُٔحم٤س، سٝػ٢ ك٤ٜح ضكو٤ن جالٗغ٤حذ٤س، خحفس ذؼذ هشجس جٌُِٔٔس جُك٤ٌْ ك٢ ضو٤ِـ أػذجد جُكؿحؼ؛ ٓشجػحز 

ُِٔؾحس٣غ جُوحتٔس ك٢ ٌٓس جٌُٔشٓس، ٝجُٔؾحػش جُٔوذعس، ٝجُٔذ٣٘س جُٔ٘ٞسز، ٓؾذدجً ػ٠ِ ضؼض٣ض جٌُٔطد ُِٔؼذالش جإل٣ؿحذ٤س 

ك٢ جألدجء، ٖٓ خالٍ جُٔشجهرس ٝجإلؽشجف ٝجُٔطحذؼس ػ٠ِ ض٘ل٤ز ٜٓحّ جألهغحّ جُخحفس، ٝجألخز ذذسجعحش جُٞهص ٝجُؼ٤ِٔحش 

 .ضلق٤ِ٤حً ُشفذ جإل٣ؿحذ٤حش، ٝضط٣ٞشٛح ٝضالك٢ جُغِر٤حش

 20إٔ جُٔؼذٍ جُٔطٞعو إلٜٗحء جإلؾشجءجش جُلؼ٤ِس العطورحٍ ٝعلش جُكؿحؼ ٣طشجٝـ ك٢ جُٔطٞعو ذ٤ٖ ” ؾذع“ٝأًذ جُذًطٞس 

 ده٤وس ُِكحكِس جُٞجقذز، ك٢ قحٍ ؾحٛض٣س جُشقالش جُ٘حهِس ػرش ؽشًحش جُط٤شجٕ جُٔؼ٤٘س ك٢ جُٞهص جُز١ ضؾشف ك٤ٚ 30ٝ

أهغحّ ٌٓطد جًُٞالء ػ٠ِ جعطشجقس جُكؿحؼ ك٢ أٓحًٖ جٗطظحسْٛ؛ ض٤ٜٔذجً ُغلشْٛ ٝئسؽحدْٛ ُٔح ٣كطحؾٞٗٚ ٖٓ ئؾشجءجش، 

ٝجُطأًذ ٖٓ عالٓس أٓطؼطْٜ جُط٢ ضقَ ألٝصجٕ ًر٤شز ك٢ ٓشقِس جُٔـحدسز، ٓ٘ٞٛحً ذإٔ رُي ٣ططِد ٖٓ جٌُٔطد ٓنحػلس 

ٓؿٜٞدجضٚ ُ٘وَ ٛزٙ جأله٘حٕ ٖٓ جألٓطؼس ٖٓ هرَ جٌُٞجدس جُرؾش٣س جُٔإِٛس، ٝذحعطخذجّ جُٔؼذجش جُٔططٞسز ٖٓ ػشذحش 

 .ٝسجكؼحش ٝؿ٤شٛح

ٝأؽحس ئ٠ُ إٔ ٓشقِس جُٔـحدسز ال ضٌل٢ جُكحكالش جُ٘حهِس ُِكؿحؼ ٖٓ ٌٓس ُطك٤َٔ ًَ أٓطؼطْٜ، ق٤ع ضقَ ك٢ ؽحق٘حش 

ٝع٤حسجش ٗوَ ًر٤شز قط٠ ضغطٞػد ضِي جأله٘حٕ ٖٓ جألٝصجٕ، ٓر٤٘حً إٔ جُو٤حّ ذٜٔٔس جُكٔحُس ٖٓ هرَ ٌٓطد جًُٞالء جُٔٞقذ 

٤ُغص ٣غ٤شز ٝال ضو٤ِذ٣س، ك٢ٜ ضّٔش ذؼذز خطٞجش هُغٔص ئ٠ُ غالظ ٓشجقَ ضنْ جأل٠ُٝ ٜٓ٘ح ئٗضجٍ جألٓطؼس ٖٓ جُكحكالش ػ٘ذ 

ٝفُٜٞح ئ٠ُ جألسفلس جُٔخققس ذٔؿٔغ جُكؽ ذٔطحس جُِٔي ػرذجُؼض٣ض جُذ٢ُٝ ذحعطخذجّ جُٔضُوحٗحش، ٝجُٔشقِس جُػح٤ٗس 

ذ٘وَ جألٓطؼس ٖٓ أسفلس جالٗطظحس ئ٠ُ ٓٞجهغ جعطشجقس جُكؿحؼ؛ ض٤ٜٔذجً ُغلشْٛ ذحُط٘غ٤ن ٓغ ؽشًحش جُط٤شجٕ جُٔؼ٤٘س، 

ق٤ع ضرذأ جُٔشقِس جُػحُػس ذ٘وَ جُؼلؼ ٖٓ ضِي جألٓحًٖ ئ٠ُ ٓٞجهغ جُٔٞجص٣ٖ ػ٘ذ ؾحٛض٣س جُشقالش ُٞصٕ جُؼلؼ ٝئدخحُٚ 

 .ػ٠ِ جُغ٤ٞس

ذإٔ جُخرشجش جُطشج٤ًٔس ػ٘ذ ٌٓطد جًُٞالء جُٔٞقذ، أعٜٔص ك٢ مرو ضِي جُٔشجقَ جُط٢ ضإغش ًَ ” ؾذع“ٝأذحٕ جُذًطٞس 

 ػشذحش ٗوَ 410ٓشقِس ك٤ٜح ػ٠ِ جألخشٟ، ٓ٘ٞٛحً ذإٔ جٌُٔطد هذ ؾٜض ُط٘ل٤ز ػ٤ِٔحش ضك٤َٔ، ٝسكغ جألٓطؼس أًػش ٖٓ 

 هحهشز ًٜشذحت٤س ُ٘وَ أٓطؼس 58، ئمحكس ئ٠ُ ئؽشجى أًػش ٖٓ ”عالُْ جٗغ٤حذ٤س“ ٓضُوحٗحً 160ػلؼ ًر٤شز ٝفـ٤شز، ٝ

 .جُكؿحؼ

ًٝؾق ػٖ ضخق٤ـ جٌُٔطد ُؾؼرس خحفس ُِخذٓحش ج٤ُٔذج٤ٗس ًخطٞز قذ٣ػس؛ ُطغ٤َٜ علش جُكؿحؼ، ٝقَ ٓؾحًِْٜ 

ٝض٤ٜثطْٜ ُِٔـحدسز، ٝهغْ ُِكؿض ٝجُٔـحدسز ٣ط٠ُٞ ضأ٤ًذ قؿٞصجش جُغلش، ٓؾ٤شجً ئ٠ُ إٔ جُطؼحَٓ ٓغ ٛزج جٌُْ جُٜحتَ ٖٓ 

قؿحؼ ذ٤ص هللا جُكشجّ، ٣ططِد جعطؼذجدجً ٝؾحٛض٣س ك٢ ئػذجد جُٔٞظل٤ٖ، ٝجُؼٔحٍ، ٝج٤ُ٥حش جُٔخطِلس؛ قلحظحً ػ٠ِ 

جالٗغ٤حذ٤س، ٝضكو٤ن ؾٞدز ٝكؼح٤ُس ك٢ ٓغطٟٞ جُخذٓس جُٔوذٓس، ٝجُشه٢ ذأدجتٜح؛ ًغرحً ُشمح م٤ٞف جُشقٖٔ، ٓ٘ز إٔ ضطأ 

ّٖ هللا ػ٤ِْٜ ذأدجء كش٣نس جُكؽ  .أهذجْٜٓ أسك جٌُِٔٔس، ٝقط٠ ٓـحدسضْٜ ئ٠ُ ذالدْٛ، ذؼذ إٔ ٓ
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ًواء وجشغَل احلجاج وثدعومه نلمغادرة  اجلوازات حتذر من اإ

 
 :ٌٓس جٌُٔشٓس– ضٞجفَ 

ّٖ هللا ػ٤ِْٜ ذأدجء  دػص جُٔذ٣ش٣س جُؼحٓس ُِؿٞجصجش قؿحؼ ذ٤ص هللا جُكشجّ ئ٠ُ ٓـحدسز جُرالد ٓقكٞذ٤ٖ ذحُغالٓس ذؼذ إٔ ٓ

ٓ٘حعٌْٜ، ٝرُي ٝكن جُرشٗحٓؽ جُض٢٘ٓ جُٔؼذ ُِطل٣ٞؽ، ذحُط٘غ٤ن ٓغ جُؿٜحش جُٔخطقس ٝػ٠ِ سأعٜح ٝصجسز جُكؽ، ٓكزسز 

 .ٖٓ ػذّ ئ٣ٞجء أٝ ضؾـ٤َ أٝ ٗوَ جُٔطأخش٣ٖ ػٖ جُٔـحدسز

ٝضؾٜذ ٓ٘حكز جٌُِٔٔس جُذ٤ُٝس ٛزٙ جأل٣حّ قشًس ًر٤شز ك٢ فحالش جُٔـحدسز ذؼذ أدجء قؿحؼ ذ٤ص هللا ٓ٘حعٌْٜ ٝجعطؼذجدْٛ 

 .ُِؼٞدز ئ٠ُ أٝهحْٜٗ قغد خطس جُٔـحدسز جُٔكذدز ُْٜ

ٝهذ جعطؼذش جُٔذ٣ش٣س جُؼحٓس ُِؿٞجصجش ُٔشقِس جُٔـحدسز ٝكن ٓ٘ظٞٓس ػ٤ِٔس ٓطٌحِٓس ٖٓ أؾَ عشػس ٝدهس جُؼَٔ ك٢ 

ٝقذز ٌٓحككس جُطض٣ٝش، ٝقذز جإلٗطحؾ٤س، : ئؾشجءجش جُٔـحدسز، ق٤ع ضْ ضٞص٣غ ػذد ٖٓ جألهغحّ ك٢ جُٔ٘حكز جُذ٤ُٝس، ٜٝٓ٘ح

 .”جُش٣حك“هغْ جُٔطحذؼس ج٤ُٔذج٤ٗس، ٝقذز ضو٤٘س جُٔؼِٞٓحش، ٝدػٜٔح ذؼذد ٝجٍف ٖٓ جُنرحه ٝجألكشجد، ذكغد 

٣ٝطؼِن ػَٔ ٝقذز ٌٓحككس جُطض٣ٝش ك٢ ضذه٤ن ًٝؾق جُٞغحتن جُط٢ ٣ؾطرٚ ذطض٣ٝشٛح، ٖٓ خالٍ أؾٜضز ٓخققس ٌُِؾق 

ػٖ جُٞغحتن جُٔضٝسز ٝذطو٤٘س قذ٣ػس ٝػح٤ُس، ٣ٝؼَٔ ػ٤ِٜح مرحه ٝأكشجد ٓطخقق٤ٖ ٝٓإ٤ِٖٛ ػ٤ِٔحً ٝضذس٣ر٤حً ُٔػَ ضِي 

 .جُكحالش

ٝضشفذ ٝقذز جإلٗطحؾ٤س قؿْ جُؼَٔ ج٢ٓٞ٤ُ، ٝجُطأًذ ٖٓ ئدخحٍ جُر٤حٗحش فك٤كس ٌَُ قحؼ، ًٝزُي ٓؼشكس ئققحت٤س جُكؿحؼ 

ك٢ ًَ سقِس، ٝؾ٤ٔغ جُشقالش جُوحدٓس ٝجُٔـحدسز ُِٔطحسجش أٝ ذو٤س جُٔ٘حكز جُذ٤ُٝس، ٝجُطأًذ أ٣نحً ٖٓ ٓـحدسز ٖٓ هِذّ 

ٌُِِٔٔس، ذ٤٘ٔح ٣نطِغ هغْ جُٔطحذؼس ج٤ُٔذج٤ٗس ذٜٔحّ ًر٤شز ك٢ أػٔحٍ جُؿٞجصجش ذحُٔطحس، ٝٓطحذؼس ػَٔ ًَ هغْ 

٣ٝؼَٔ ك٢ ٝقذز ضو٤٘س جُٔؼِٞٓحش ٓطخققٕٞ ك٢ ضو٤٘س ٝف٤حٗس جُكحعرحش ج٢ُ٥، ٣ٝؾطشًٕٞ ٓغ ٓشًض . ٝجقط٤حؾحضٚ

جُٔؼِٞٓحش جُٞه٢٘ ُٔؼحُؿس أ١ هحسب ذحُكحعرحش أٝ أ١ دػْ ك٢٘ ضكطحؼ ُٚ ضو٤٘حش جُؿٞجصجش ذحُٔ٘حكز جُذ٤ُٝس؛ ُطغ٤َٜ 

 .جُؼَٔ ٝجٗؿحصٙ ذٌَ دهس ٝعشػس
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 اخلدمات امصحَة مضَوف امرمحن مس مترة حىت أ خر حاج: ابداود

 
ؾذز- أٗٞس جُغوحف   

13/10/2014جإلغ٤ٖ٘   

ّٝؾٚ ٓذ٣ش جُؾإٕٝ جُقك٤س ذٔكحكظس ؾذز جُذًطٞس عح٢ٓ ذٖ ٓكٔذ ذحدجٝد ًحكس جُؼح٤ِٖٓ ٝجُؼحٓالش ك٢ ٓشجًض جُٔشجهرس 

جُقك٤س ذٔطحس جُِٔي ػرذجُؼض٣ض ٤ٓٝ٘حء ؾذز جإلعال٢ٓ ذٔٞجفِس ؾٜٞدْٛ جُط٤رس جُط٢ ٣رزُٜٞٗح ٓ٘ز ذذء هذّٝ قؿحؼ ذ٤ص 

هللا جُكشجّ ئ٠ُ جألسجم٢ جُغؼٞد٣س ألدجء ٓ٘حعي جُكؽ، ٝٓٞجفِس ٛزٙ جُؿٜٞد قط٠ آخش قحؼ عحتالً هللا جُؼ٢ِ جُوذ٣ش إٔ 

 .٣طْٔ ٗؼٔطٚ ػ٤ِْٜ ذحُقكس ٝجُغالٓس

ؾحء رُي خالٍ جعطورحٍ ٓذ٣ش فكس ؾذز جُٔغإ٤ُٖٝ ٖٓ ه٤حد٢٣ فكس ؾذز ٝٓذ٣ش١ جإلدجسجش جُز٣ٖ قنشٝج ُِطٜ٘ثس 

ذٔ٘حعرس ػ٤ذ جألمك٠ جُٔرحسى، ذكنٞس ٓغحػذ ٓذ٣ش جُؾإٕٝ جُقك٤س ُِخذٓحش جُؼالؾ٤س جُذًطٞس ضش٢ً ذٖ فحُف 

جُؾش٣ق ٝٓغحػذٙ ُِطخط٤و ٝجُطذس٣د جُذًطٞس أعحٓس ظلش ٝجُٔغحػذ جُٔح٢ُ ٝجإلدجس١ ٓكٔذ قغ٤ٖ جُضٛشج٢ٗ ٝٓغحػذٙ 

 .ُِٔؾشٝػحش جُٜٔ٘ذط ٓكٔذ جُذٛش١

ٝٛ٘أ ذحدجٝد جُؿ٤ٔغ ذٜزٙ جُٔ٘حعرس جُغؼ٤ذٙ عحتالً ج٠ُُٞٔ جُؼ٢ِ جُوذ٣ش إٔ ٣ؼ٤ذٛح ػ٠ِ ٛزٙ جُرالد جُٔرحسًس ذحُخ٤ش ٝج٤ُٖٔ 

 .ٝجُرشًحش
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حاةل  دارة امرتحيل بعرعر52اإ ىل اإ   عامال خمامفا ل هظمة احلج اإ

 

 ٓط٤شجٕ جُ٘ٔظ ـ ػشػش

13/10/2014جإلغ٤ٖ٘   

 ػحٓال ٓخحُلح ألٗظٔس جُكؽ ٝئ٠ُ ئدجسز جُٞجكذ٣ٖ، ك٤ٔح أقحُص عحتو٢ جُٔشًرحش جُط٠ 52أقحُص ؽشهس جُكذٝد جُؾٔح٤ُس 

 .ًحٗص ضوِْٜ ئ٠ُ ٤ٛثس جُطكو٤ن ٝجالدػحء جُؼحّ ًٝحٕ جُٔورٞك ػ٤ِْٜ هذ مرطٞج ػ٠ِ هش٣ن جُؾٔحٍ جُذ٢ُٝ ؽشم ػشػش

إٔ ٓشجًض جُنرو جأل٢٘ٓ ٝجُ٘وحه ” جُٔذ٣٘س”ٝأٝمف جُؼو٤ذ ػ٣ٞذ جُؼ٘ض١، جُٔطكذظ جُشع٢ٔ ذؾشهس جُكذٝد جُؾٔح٤ُس ُـ

 11جُط٢ ضْ ئٗؾحؤٛح ُٔطحذؼس ٓخحُل٢ جُكؽ ك٢ ًَ ٖٓ ػشػش ٝٓكحكظس جُؼ٣ٞو٤ِس، ضٌٔ٘ص أٓظ ٖٓ جُورل ػ٠ِ ع٤حسز ضوَ 

 ٝجكًذج ٛ٘ذ٣ًح، ٝؾ٤د ذو٤حدز 21ٝجكًذج ٖٓ جُؿ٘غ٤س جُرحًغطح٤ٗس، ذحإلمحكس ئ٠ُ قحكِس ذو٤حدز ٝجكذ ٖٓ جُؿ٘غ٤س جُٜ٘ذ٣س ٣شجكوٚ 

 ٝجكذ٣ٖ ٖٓ جُؿ٘غ٤س 10 ٝجكذ٣ٖ ٖٓ جُؿ٘غ٤س جُرحًغطح٤ٗس، ذحإلمحكس ئ٠ُ إٔ أؾشز ذو٤حدز ٓٞجهٖ ٣شجكوٚ 10ٓٞجهٖ ٣وَ 

ِٓن٤لًح ذإٔ جإلؾشجءجش جٗطٜص ئ٠ُ ضٞؾ٤ٚ جالضٜحّ ُْٜ ذٔخحُلس أٗظٔس ٝضؼ٤ِٔحش جُكؽ ُٜزج جُؼحّ   .ٛـ1435جُرحًغطح٤ٗس 

ٝأؽحس ئ٠ُ ئقحُس جُشًحخ ئ٠ُ ئدجسز جُٞجكذ٣ٖ، ذ٤٘ٔح أق٤َ عحتوٞ جُغ٤حسجش ئ٠ُ ٤ٛثس جُطكو٤ن ٝجالدػحء جُؼحّ، أٓح عحتن 

 .جُؿ٤د كوذ ضْ ئ٣وحكٚ العطٌٔحٍ جإلؾشجءجش جُطكو٤و٤س ٖٓ هرَ ؽشهس جُؼ٣ٞو٤ِس
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  حاةل يف احلج12453ٌس تقبل « ولدة مكة»

 
ٌٓس جٌُٔشٓس- ئذشج٤ْٛ ؾرش٣َ   

13/10/2014جإلغ٤ٖ٘   

ًؾق ٓذ٣ش ٓغطؾل٠ جُٞالدز ٝجألهلحٍ ذحُؼحفٔس جُٔوذعس جُذًطٞس أٗظ ػرذجُك٤ٔذ عذج٣ٞ ػٖ إٔ 

 . قحُس12453جُٔغطؾل٠ جعطورَ ٓ٘ز ذذج٣س ؽٜش جُكؽ ٝقط٠ ٜٗح٣س ٓشجذطس جُكؽ ٗكٞ 

 قحُس ُكؿحؼ، الكطًح ئ٠ُ إٔ ػذد قحالش 55 قحُس خالٍ كطشز جُكؽ ٜٓ٘ح 812ٝأؽحس ئ٠ُ أٗٚ ضْ جعطورحٍ 

 . ه٤قش٣س138 ٝالدز هر٤ؼ٤س ٝ 265 ٝالدجش ٓ٘ز ذذج٣س ٓٞعْ جُكؽ، ٓر٤ً٘ح إٔ ٜٓ٘ح 403جُٞالدز ذِؾ 

ٝأًذ إٔ ئدجسز جُٔغطؾل٠ ضغؼ٠ ؾحٛذز ُطٞك٤ش جالقط٤حؾحش جُشت٤غ٤س ُِٔشم٠ هحفذ١ ذ٤ص هللا جُكشجّ، 

ٝجُٞفٍٞ ئ٠ُ أػ٠ِ ٓغط٣ٞحش جُططٞس جُطر٢ ضٔحؽ٤ًح ٓغ جُٔٞجفلحش ٝجُٔوح٤٣ظ جُؼح٤ُٔس، ئ٠ُ ؾحٗد 

ضكو٤ن ٝضٞك٤ش خذٓحش فك٤س ٝهر٤س ٓط٤ٔضز ك٢ ضخقـ جألهلحٍ ٝجُٞالدز ُخذٓس قؿحؼ ذ٤ص هللا 

 .جُكشجّ
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