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 تكرم منسوبهيا وسفراءها ابحلج" لـفى" 

 

عذح- انًذُٚخ   

26/10/2014األؽذ   

نهزٕػٛخ ثأظشاس انزذخٍٛ ٔانًخذساد ثبنؼبصًخ انًمذعخ ؽفالً ركشًًٚٛب نًُغٕثٛٓب ٔعفشائٓب فٙ انًغزًغ  (كفٗ)ألبيذ عًؼٛخ 

ٔانز٘ اعزفبد يُّ لشاثخ َصف يهٌٕٛ يغزفٛذ ػٍ غشٚك انجشايظ « ْـ١٤٣٥ؽظ ثال رذخٍٛ نؼبو »ثًُبعجخ اخززبيٓب نجشَبيظ 

 .انًمبيخ فٙ يغبكٍ انؾغبط ٔيخًٛبرٓى فٙ انًشبػش انًمذعخ ٔكزنك عٕايغ ٔيغبعذ ثهذ هللا انؾشاو انكجشٖ

ٔأشبد انًششف انؼبو ػهٗ فشع انغًؼٛخ انشٛخ انذكزٕس عؼٛذ ثٍ يغفش انمؾطبَٙ انذاػٛخ اإلعاليٙ خالل انؾفم ثبنغٕٓد 

يٍ عبَجّ، أكذ يذٚش فشع انؼبصًخ .انًجزٔنخ يٍ انغًؼٛخ فٙ رمذٚى انخذيبد انزٕػٕٚخ ٔانؼالعٛخ نؾغبط ٔصٔاس ثٛذ هللا انؾشاو

انًمذعخ إثشاْٛى انؾًذاٌ أٌ انغًؼٛخ رٕنٙ يٕاعى انخٛش اْزًبًيب كجًٛشا نؼبنًٛخ سعبنزٓب ٔرُٕع صٔاسْب ٔنُمم انصٕسح انؾغُخ 

 .انزٙ رجزنٓب ْزِ انجالد انًجبسكخ يغ ظٕٛف انشؽًٍ
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 ويؤدي مناسك العمرة.. لرئيس الأفغاين يزور املسجد النبوي

 
يكخ- ٔاط انًذُٚخ- أؽًذ انغبنى   

26/10/2014األؽذ   

لبو انشئٛظ انذكزٕس أششف غُٙ أؽًذص٘ سئٛظ عًٕٓسٚخ أفغبَغزبٌ اإلعاليٛخ أيظ ثضٚبسح انًغغذ انُجٕ٘ انششٚف ٔانصالح فّٛ 

كبٌ فٙ اعزمجبنّ نذٖ ٔصٕنّ يذخم انًغغذ لبئذ لٕح أيٍ انًغغذ انُجٕ٘ . ٔانزششف ثبنغالو ػهٗ سعٕل هللا صهٗ هللا ػهّٛ ٔعهى 

 .انؼًٛذ يؾًذ ثٍ ٔصم األؽًذ٘ ، ٔػذد يٍ انًغؤٔنٍٛ ثٕكبنخ انشئبعخ انؼبيخ نشؤٌٔ انًغغذ انُجٕ٘

ٔكبٌ انشئٛظ األفغبَٙ لذ ٔصم إنٗ انًذُٚخ انًُٕسح فٙ ٔلذ عبثك أيظ، ؽٛش كبٌ فٙ اعزمجبنّ ثًطبس األيٛش يؾًذ ثٍ 

ػجذانؼضٚضانذٔنٙ ٔكٛم إيبسح يُطمخ انًذُٚخ انًُٕسح انًغبػذ نهشؤٌٔ انزًُٕٚخ يؾًذ ثٍ يصطفٗ عٛف، ٔيذٚش انًشاعى انًهكٛخ 

ثًُطمخ انًذُٚخ انًُٕسح يؾًذ يؾًٕد عًبٌ، ٔيذٚشػبو يطبس األيٛش يؾًذ ثٍ ػجذانؼضٚض انذٔنٙ انًكهف انًُٓذط يؾًذ انفبظم، 

 .ٔعفٛش عًٕٓسٚخ أفغبَغزبٌ نذٖ انًًهكخ عٛذ أؽًذ ػًش خهٛم، ٔػذد يٍ انًغؤٔنٍٛ يٍ يذٍَٛٛ ٔػغكشٍٚٛ

  .ٔػهٗ انصؼٛذ َفغّ أدٖ انشئٛظ األفغبَٙ يغبء أيظ يُبعك انؼًشح

ٔكبٌ فٙ اعزمجبنّ نذٖ ٔصٕنّ يذخم انًغغذ انؾشاو ػذد يٍ انًغؤنٍٛ ثبنشئبعخ انؼبيخ نشؤٌٔ انًغغذ انؾشاو ٔانًغغذ انُجٕ٘ 

 . ٔلٕح أيٍ انًغغذ انؾشاو
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  برانجمًا تدريبيًا ملنسويب هيئة املدينة املنورة20تنفيذ 

 

 

 :يشٔاٌ لصبص- انًذُٚخ انًُٕسح 

َفز فشع انشئبعخ انؼبيخ نٓٛئخ األيش ثبنًؼشٔف ٔانُٓٙ ػٍ انًُكش ثًُطمخ انًذُٚخ انًُٕسح يًضالً فٙ إداسح انزخطٛػ ٔانزطٕٚش 

ْـ كبٌ اثشصْب ثشَبيظ يٓبساد انزؼبيم يغ 1435أكضش يٍ ػششٍٚ ثشَبيغبً رذسٚجٛبً ٔرنك ظًٍ خطخ يٕعى ؽظ ْزا انؼبو 

ػعٕ يٍ انؼبيهٍٛ فٙ يٕعى انؾظ انًٛذاٍَٛٛ غشػ خالنٓب ػذح يؾبٔس كبٌ يٍ أًْٓب دٔس  (300)انؾغبط ٔانضٔاس اعزٓذف 

. انٓٛئخ انًٛذاَٙ فٙ انزٕػٛخ ٔانزٕعّٛ، يٓبساد انؾٕاس يغ انضٔاس ، ٔعبئم انزٕػٛخ ٔأعبنٛجٓب

فٌُٕ انزؼبيم يغ »ْـ ثؼُٕاٌ 1435كًب ػمذد ػذد يٍ انجشايظ انزذسٚجٛخ نهًزشعًٍٛ انًشبسكٍٛ فٙ يٕعى ؽظ ْزا انؼبو 

. َبلشذ ػذح يٕظٕػبد ششػٛخ إظبفخ نجؼط انفٌُٕ ٔانًٓبساد فٙ انزؼبيم يغ انضٔاس« انضٔاس

ٔأٔظؼ انًزؾذس انشعًٙ ثفشع انشئبعخ انشٛخ عهطبٌ انًطٛش٘، أٌ فشع انشئبعخ َفز ػذدا يٍ انجشايظ انزذسٚجٛخ نهؼبيهٍٛ 

فٙ يٕعى ؽظ ْزا انؼبو يٍ انًٛذاٍَٛٛ يُز ثذاٚخ انًٕعى ؽغت يب اػزًذ فٙ خطخ انفشع ٔرنك ثئششاف ٔيزبثؼخ يذٚش ػبو 

. انفشع ٔسئٛظ نغُخ انؾظ انفشػٛخ انشٛخ عبنى انخبيش٘
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 يف لقاء مدير تعلمي املنطقة والأمني العام املساعد جبمعية الكشافة

اس تعراض ما تقدمه كشافة املدينة املنورة للحجاج يف الفرتة املومسية الثانية 

 

 :انغضٚشح- انًذُٚخ انًُٕسح 

انزمٗ يذٚش ػبو انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ثًُطمخ انًذُٚخ انًُٕسح انًششف انؼبو ػهٗ انًؼغكش انكشفٙ نخذيخ انؾغبط ثبنًُطمخ األعزبر َبصش انؼجذانكشٚى، 

ثًكزجّ ثئداسح رؼهٛى انًُطمخ، األيٍٛ انؼبو انًغبػذ نهشؤٌٔ انفُٛخ ثغًؼٛخ انكشبفخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ انذكزٕس صبنؼ انؾشثٙ، نذٖ صٚبسرّ انزٙ 

. رفمذ خالنٓب انًؼغكش

رُبٔل انهمبء اعزؼشاض يب رمذيّ كشبفخ ٔعٕانخ انًُطمخ يٍ خذيبد عهٛهخ نهؾغبط يٍ خالل انًؼغكش انكشفٙ نخذيخ انؾغبط ٔانز٘ رزٕاصم 

أػًبنّ نهفزشح انًٕعًٛخ انضبَٛخ، ٔؽعشِ لبئذ انًؼغكش انكشفٙ نخذيخ انؾغبط ثبنًذُٚخ انًُٕسح انًُٓذط يبْش انُضْخ، ٔػذد يٍ انمبدح 

. انكشفٍٛٛ ٔيذٚش إداسح اإلػالو انزشثٕ٘ األعزبر ػًش ثشَبٔ٘

ٔلذو انًُٓذط يبْش انُضْخ، نًؾخ ػٍ انًٓبو انكشفٛخ ٔانخذيبد انًمذيخ يٍ انكشبفخ نهؾغبط ٔانزٙ رشًم خذيخ إسشبد انؾغبط انزبئٍٓٛ 

. ثبنزؼبٌٔ يغ ٔصاسح انؾظ ٔانًغبًْخ فٙ إٚصبنٓى نُضنٓى ثأيبٌ ٔكزنك انؼذٚذ يٍ األعٓضح انؾكٕيٛخ راد انؼاللخ ثخذيبد انؾغبط 

ْزا َٔمم انؾشثٙ نهغًٛغ رؾٛبد ٔشكش ٔرمذٚش عًٕ ٔصٚش انزشثٛخ ٔانزؼهٛى سئٛظ عًؼٛخ انكشبفخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ االيٛش خبنذ انفٛصم ، كًب 

يٍ عٓزّ أٔظؼ يذٚش ػبو انزشثٛخ ٔانزؼهٛى . َمم نٓى شكش ٔرمذٚش َبئت سئٛظ عًؼٛخ انكشبفخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ انجشٔفٛغٕس ػجذهللا انفٓذ

ثبنًُطمخ انًششف انؼبو ػهٗ انًؼغكش انكشفٙ نخذيخ انؾغبط ثبنًذُٚخ انًُٕسح األعزبر َبصش انؼجذانكشٚى، أٌ انًؼغكش انكشفٙ نخذيخ انؾغبط 

ٚٓذف إنٗ رؼضٚض انؼذٚذ يٍ انمٛى نذٖ أثُبئُب انكشبفخ ٔانغٕانخ ٚأرٙ فٙ يمذيزٓب رأصٛم ؽت انٕغٍ ٔاالَزًبء إنّٛ ٔانظٕٓس ثبنًظٓش انًششف 

أيبو ظٕٛف انشؽًٍ يٍ صٔاس انًغغذ انُجٕ٘، كًب َِٕ ثئشبدح صبؽت انغًٕ انًهكٙ األيٛش فٛصم ثٍ عهًبٌ ثٍ ػجذانؼضٚض، أيٛش يُطمخ انًذُٚخ 

. انًُٕسح سئٛظ نغُخ انؾظ ثبنًُطمخ، ٔػذد يٍ انغفشاء ٔيغئٕنٙ ثؼضبد انؾظ ثغٕٓد انكشبفخ ػهٗ ٚمذيَّٕ انكشبفخ يٍ خذيبد عهٛهخ
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 الإنسان واملاكن.. اجلندي السعودي 

 
26/10/2014األؽذ   

ال شك اٌ انؾكٕيخ انغؼٕدٚخ ٔػهٗ سأعٓب خبدو انؾشيٍٛ انششٚفٍٛ انًهك ػجذهللا ٔٔنٙ ػٓذِ األيٍٛ ٔٔنٙ ٔنٙ 

انؼٓذ ٔعًٕ ٔصٚش انذاخهٛخ رجزل كم انغٕٓد نززنٛم انصؼبة أيبو ؽغبط ثٛذ هللا انؾشاو ، ففٙ كم ػبو رؾمك 

َغبؽبً ٚجٓش انؼبنى فٙ رُظٛى انؾظ ٔاداسح انؾشٕد ، ٔفٙ ْزا انؼبو رؾذٚذاً اعزطبػذ انغٓبد راد انؼاللخ ثزُظٛى 

انؾظ ٔرٕفٛش أيُّ ٔأيبَّ ٔثفعم يٍ هللا صى رٕعٛٓبد ٔالح االيش اٌ رؾمك انُغبػ انًُمطغ انُظٛش ، فبنؼًم 

نخذيخ ظٕٛف انشؽًٍ نٛظ ٔنٛذ انهؾظخ ٔنٛظ ػًالً اسرغبنٛبً ثم ْٕ ػًم ػبو كبيم رطشػ فّٛ خطػ انؾظ ٔفك 

اعزشارٛغٛبد دلٛمخ ، ٔيب َغبػ ؽظ ْزا انؼبو اال ؽهمخ يٍ عهغهخ َغبؽبد عبثمخ َٔغبؽبد لبديخ اٌ شبء هللا ، 

كهُب سأٖ انمطبس ْٕٔ ٚغٕة انًشبػش يؾًالً ثبنؾغٛظ فٙ ٚغش ٔعٕٓنخ ، ٔكٛف اٌ انجبصبد رُغبة ػهٗ 

يغبسارٓب كًغجؾخ َظًذ ثئرمبٌ ، ٔأفٕاط انؾغبط رًشٙ يهجٛخً فٙ عكٍُٛخ ٔٔلبس ، ٔكهُب شبْذ سعبل أيُُب 

انجٕاعم ْٔى ٚمذيٌٕ انخذيبد نهؾغٛظ ، فٓزا ٚؼًم ػهٗ سػ انؾغٛظ ثبنًبء انجبسد ْٔزا ًٚكٍ شبثبً يٍ رٔ٘ 

  االؽزٛبعبد انخبصخ يٍ رمجٛم انؾغش االعٕد ،

ظبسثٍٛ ثزنك أسٔع صٕس االَغبَٛخ ٔأعّم يؼبَٙ انشؽًخ انًغزًذح يٍ رؼبنٛى دُُٚب انؾُٛف ، ٔاعزطبػٕا ثزهك 

االػًبل إٚصبل سعبنخ ظًُٛخ نهؼبنى اعًغ رؼكظ ؽمٛمخ االعالو انز٘ شْٕزّ ثؼط عهٕكٛبد يٍ ٚؾغجٌٕ ػهّٛ 

، فزؾذ انض٘ انؼغكش٘ لهت اثٛط يهٙء ثبنشؽًخ ، صبدق فٙ انزؼبيم ، ٔأكف ؽبَٛخ نًٍ غهت انًغبػذح 

ٔعٛف ثزبس نكم يٍ رغٕل نّ َفغّ انًغبط ثأيٍ انٕغٍ أ ٚؾبٔل رؼكٛش صفٕ انؾغٛظ ، رهك انصٕس انُجٛهخ 

  ٔغٛشْب كضٛش يًب نى رهزمطّ انؼذعبد ْٙ َغًخٌ صاكٛخ يٍ سٔػ االعالو كًب َضل ،

فشكشاً يٍ االػًبق نغًٕ ٔصٚش انذاخهٛخ االيٛش يؾًذ ثٍ َبٚف ، ٔشكشاً نكم عُذ٘ عبْى فٙ اظفبء انغكُٛخ 

 .ٔاأليٍ ػهٗ انؾغبط ، ٔرؾٛخ صبدلخ نكم انًشاثطٍٛ فٙ صغٕس انٕغٍ ٔعضاْى هللا ػُّب خٛش انغضاء
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