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 أ دالء املدًنة تنظم برانجمًا توغواًي ملنسويب ماكتة شؤون احلجاج

 

ك٢ ٓلخٍٝ حُٔالٓش ك٢ حُيٍٝ  )ٍٝشش ػَٔ طلض ػ٘ٞحٕ , ٗظٔض حُٔئٓٔش حأل٤ِٛش ُألىالء رخُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس 

ح٤ٌُ٘ٔش ٝحُشئٕٝ حُشئٕٝ حُظل٤ش ُؼ٤ٞف حَُكٖٔ ٝحُ٘ٞحك٢ حُوي٤ٓش حُـ٤ِش حُٔويٓش ُؼ٤ٞف حَُكٖٔ ك٢ 

رٔشخًٍش ٓي٣َ٣ش حُيكخع حُٔي٢ٗ رٔ٘طوش حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس ٝحَُثخٓش حُؼخٓش  (ٍكخد حُٔٔـي حُ٘ز١ٞ حُش٣َق 

ُشجٕٞ حُٔٔـي حُ٘ز١ٞ حُش٣َق ٝشجٕٞ حُظل٤ش رٔ٘طوش حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس ٝكَع ُٝحٍس حُلؾ رخُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس 

  .هطخع حُظي٣ٍذ ٝحُظط٣َٞ ٝاىحٍس حُؼالهخص حُؼخٓش ٝحإلػالّ

ٝأٝػق ٍث٤ْ ٓـِْ اىحٍس حُٔئٓٔش حأل٤ِٛش ُألىالء حُيًظٍٞ ٣ٞٓق رٖ أكٔي كٞحُش ك٢ ًِٔش ُٚ إٔ حٍُٞشش 

طؤط٢ ػٖٔ ٓٔئ٤ُٝخص حُٔئٓٔش حُظٞػ٣ٞش ٝحُظي٣ٍز٤ش , ٓؼًٔ٘خ ٓشخًٍش اىحٍس حُيكخع حُٔي٢ٗ ٝاىحٍس حُشئٕٝ 

 .حُظل٤ش ٝحَُثخٓش حُؼخٓش ُشئٕٝ حُٔٔـي حُ٘ز١ٞ حُش٣َق ٝكَع ُٝحٍس حُلؾ رخُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس

ٝطليع ٓٔؼَ اىحٍس حُيكخع حُٔي٢ٗ رخُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس ُٔلٍٞ حُٔالٓش ك٢ حُيٍٝ ح٤ٌُ٘ٔش ٝىٍٝ ٌٓخطذ شئٕٝ 

حُلـخؽ ك٢ ػ٤ِٔخص حإلهالء , ٝهيّ ػَػخً َٓث٤خً ُزؼغ ح٤ًُِٞٔخص حُوخؽجش حُظ٢ طٔزذ حُلٞحىع ٖٝٓ ر٤ٜ٘خ 

طؼط٤َ ًخشلخص حُلَحثن ٝحُظيه٤ٖ ىحهَ حُـَف ٝطٌيّ حألٓظؼش رخَُٔٔحص ٝأٓخّ أرٞحد حُطٞحٍة رخإلػخكش حُطزن 

 .حُؼشٞحث٢ ىحهَ حُيٍٝ ح٤ٌُ٘ٔش

ٝهيٓض ٓٔؼ٤ِٚ حَُثخٓش حُؼخٓش ُشئٕٝ حُلَّ حُ٘ز١ٞ حُش٣َق ػًَػخ َٓث٤ًخ ػٖ طٞٓؼش حُلَّ حُ٘ز١ٞ حُش٣َق 

 .ٝحُويٓخص
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ساكن مطمنئ موفود احلجاج ابملدًنة املنورة  اس تقبال وا 

 
 )حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس)هخُي حُـخر١َ 

أًي طخكذ حُٔٔٞ ح٢ٌُِٔ حأل٤َٓ ك٤ظَ رٖ ِٓٔخٕ رٖ ػزيحُؼ٣ِِ, أ٤َٓ ٓ٘طوش حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس, ٍث٤ْ ُـ٘ش حُلؾ رخُٔي٣٘ش 

 .حٍُٔ٘ٞس, إٔ ٤َٓ ػ٤ِٔش حٓظوزخٍ ٝآٌخٕ ٝكٞى حُلـخؽ حُوخى٤ٖٓ ٓزخشَس ُِٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس ٓطٔجٖ

ٝأشخى ٓٔٞٙ رٔخ طوّٞ رٚ ًخكش حُوطخػخص حُل٤ٌٓٞش ٝحأل٤ِٛش ٖٓ ط٤ٔ٘ن ٝػَٔ ٓشظَى ُظوي٣ْ أكؼَ حُويٓخص ٝٓزَ حَُحكش 

ُِلـخؽ ٝحُِٝحٍ ػ٠ِ ٓيحٍ حُٔخػش, ٓؼزَح ػٖ حػظِحُٙ رٔخ ٣زٌُٚ ًخكش حُؼخ٤ِٖٓ ٝحُٔشخ٤ًٍٖ ك٢ هيٓش ُٝحٍ حُٔي٣٘ش 

 .حٍُٔ٘ٞس ٝهخطي١ حُٔٔـي حُ٘ز١ٞ حُش٣َق

ؿخء ًُي ػوذ حٓظوزخٍ ٓٔٞٙ رٌٔظزٚ رخإلٓخٍس أْٓ ُؼيى ٖٓ حُو٤خىحص حأل٤٘ٓش ُالؽٔج٘خٕ ػ٠ِ ٤َٓ حالٓظؼيحىحص حأل٤٘ٓش ك٢ 

ْٓٞٓ حُلؾ, ك٤غ حٓظوزَ ٓٔٞ أ٤َٓ حُٔ٘طوش, ٓي٣َ حألٖٓ حُؼخّ حُِٞحء ػؼٔخٕ رٖ ٗخطَ حُٔلَؽ ٣َحكوٚ ٓي٣َ ػخّ حإلىحٍس 

حُؼخٓش ٍَُِٔٝ حُِٞحء ػزيحَُكٖٔ حُٔوزَ ٝهخثي هٞحص حُطٞحٍة حُوخطش حُِٞحء هخُي هَحٍ حُٔلٔي١ ًُٝي رلؼٍٞ ٓي٣َ 

شَؽش ٓ٘طوش حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس حُِٞحء ػزيحُٜخى١ حُشَٜح٢ٗ, ك٤ٔخ رلغ ٓٔٞٙ ٓغ ٓي٣َ حألٖٓ حُؼخّ ػيىح ٖٓ حألٍٓٞ حأل٤٘ٓش 

 .ك٢ حُٔ٘طوش ٝحٓظؼيحىحص حالؿِٜس حأل٤٘ٓش ك٢ ْٓٞٓ حُلؾ

ٝك٢ ٤ٓخم ١ً طِش حٓظوزَ ٓٔٞٙ ك٢ ٝهض الكن هخثي هٞس حُٞحؿذ ُوٞحص حألٖٓ حُوخطش رخُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس حُؼ٤ٔي ػزيهللا 

حُشَٜح٢ٗ ٣َحكوٚ ػيى ٖٓ ػزخؽ هٞس حُٞحؿذ, ٝحٓظٔغ ٓٔٞٙ ا٠ُ شَف ػٖ حٓظؼيحىحص هٞس حُٞحؿذ ٝؿخ٣ِٛش ٍؿخٍ حألٖٓ 

 .ألىحء ٝحؿزْٜ ك٢ هيٓش حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ٝحُِٝحٍ ٝكٔخ٣ش ٓويٓخص حُٞؽٖ ٌٝٓظٔزخطٚ
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حراءات قدوم أ كرث من  ا حىت ًوم أ مس ال حد493اجلوازات تهنيي ا    أ مف حاخًّ

 
ح٣َُخع- ٝحّ   

15/09/2014حإلػ٤ٖ٘   

 

ًُٝي كظ٠ ٜٗخ٣ش ٣ّٞ أْٓ حألكي ,  كخؿخً 493675أٜٗض حُٔي٣َ٣ش حُؼخٓش ُِـٞحُحص اؿَحءحص هيّٝ 

ٝ ,  كخؿخً هيٓٞح ٌُِِٔٔش ػٖ ؽ٣َن حُـ488594ٞٛـ , ًٝخٕ ٖٓ ر٤ْٜ٘ 1435 / 11 / 19حُٔٞحكن 

 . كخؿخً ػٖ ؽ٣َن حُز38َٝ ,  كخؿخً هيٓٞح ػٖ ؽ٣َن حُزل5043َ

 / 15 ٖٓ حُوخى٤ٖٓ ُِلؾ رظخ٣ٍن 2ٝأػِٖ حًَُِٔ حإلػال٢ٓ ُِٔي٣َ٣ش حُؼخٓش ُِـٞحُحص أٗٚ طْ اػخىس ػيى 

 ٛـ رؼي إٔ حطؼق ٖٓ هالٍ اٜٗخء اؿَحءحص هيْٜٝٓ ٝطٔـ٤َ هظخثظْٜ حُل٣ٞ٤ش إٔ 1435 / 11

 ٖٓ 2أكيْٛ ٣لَٔ ٝػخثن ٓلَ ٍِٓٝس ٝ ح٥هَ ٓزن طَك٤ِٚ ألٓزخد طل٤ش, ًٔخ طْ اػخىس ػيى 

ٝ اػخىس ٍحًزش ال طلَٔ طؤش٤َس ,  ٛـ ُلِْٜٔ ٝػخثن ٍِٓٝس1435 / 11 / 16حُوخى٤ٖٓ ُِلؾ رظخ٣ٍن 

 .كؾ

ىحػ٤ٖ ح٠ُُٞٔ , ٝأًي حًَُِٔ حإلػال٢ٓ ُـ٤ٔغ حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ٝحُٔو٤ٔ٤ٖ ػ٠ِ ػٍَٝس حالُظِحّ رؤٗظٔش حُلؾ

ػِ ٝؿَ إٔ ٤٣َٔ ُلـخؽ ر٤ض هللا حُلَحّ اطٔخّ ك٣َؼش حُلؾ ٝإٔ ٣ـخىٍٝح ا٠ُ رِيحْٜٗ ْٝٛ ؿخ٤ٖٔٗ 

 .رَػ٠ ٍرْٜ ٝؿلَحٗٚ
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ة  يرأ س احامتػا نلجنة املركًز

 أ مري مكة ًتفقد صاالت احلجاج مبطار املكل غبدامؼزيز اميوم

 
 

 (ؿيس)ارَح٤ْٛ ػ١ِٞ, ػزيحُؼ٣ِِ ؿِح١ٝ  

 

٣ظلوي طخكذ حُٔٔٞ ح٢ٌُِٔ حأل٤َٓ ٓشؼَ رٖ ػزيهللا رٖ ػزيحُؼ٣ِِ أ٤َٓ ٓ٘طوش ٌٓش حٌَُٔٓش ٓٔخء ح٤ُّٞ ٓـٔغ طخالص 

 .حُلـخؽ رٔطخٍ حُِٔي ػزيحُؼ٣ِِ حُي٢ُٝ, ٣ٝطِغ ػ٠ِ حُويٓخص حُظ٢ طويّ ُؼ٤ٞف ر٤ض هللا حُلَحّ ٖٓ حُٔؼظ٣َٖٔ ٝحُلـخؽ

ُِٞهٞف ػ٠ِ ٤َٓ حُؼَٔ « حُـٞحُحص ٝحُـٔخٍى»ٝطشَٔ ؿُٞش ٓٔٞٙ ٣ُخٍس ٓٞحهغ حإلىحٍحص حُل٤ٌٓٞش ك٢ ٓي٣٘ش حُلـخؽ 

ٝحالؽالع ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حالٓظؼيحىحص, ًٔخ ٣ظلوي ٓ٘طوش حٗظظخٍ حُلـخؽ ٝحُٔؼظ٣َٖٔ هزَ ٝرؼي حُظٞؿٚ ا٠ُ ٌٓش حٌَُٔٓش, 

ًٝخٝٗظَحص ُٕٝ حألٓظؼش, ٝٓ٘طوش ؿٞحُحص حُٔـخىٍس, ك٤ٔخ ٤ٓشخٛي ٓٔٞٙ ػَػخ َٓث٤خ ُٔـٔغ طخالص حُلـخؽ هي٣ٔخ ٝٓخ 

٣ٝطِغ حأل٤َٓ ٓشؼَ ػ٠ِ حٓظؼيحىحص حُٔطخٍ ٝحُـٜخص حُل٤ٌٓٞش حُؼخِٓش رخُٔـٔغ َُٔكِش هيّٝ حُلـخؽ .ٝطِض ا٤ُٚ كي٣ؼخ

( 158) ًخٝٗظَح ُِـٞحُحص ٤ًٝ142ٝل٤ش اٜٗخء اؿَحءحطْٜ رؤَٓع ٝهض ػزَ حٌُخٝٗظَحص حُٔؼيس ٌُُي, ٝحُظ٢ ٣زِؾ ػيىٛخ 

 ًخٝٗظَح ٌُٔظذ حًُٞالء حُٔٞكي (240)ُُٞحٍس حُلؾ ٝ (120)إلٜٗخء اؿَحءحص حُٔلَ ٝ

ٝػوذ حُـُٞش ٣َأّ ٓٔٞ أ٤َٓ حُٔ٘طوش حؿظٔخػخً ُِـ٘ش حُلؾ ح٣ًَُِٔش ٝح١ٌُ ٤ٓظْ ك٤ٚ حٓظؼَحع ٝٓ٘خهشش حُٔٞحػ٤غ 

حُٔظؼِوش رْٔٞٓ حُلؾ ٝٓظخرؼش حٓظؼيحىحص ٝهطؾ حُـٜخص حُل٤ٌٓٞش ًحص حُؼالهش رؤػٔخٍ ْٓٞٓ كؾ ٌٛح حُؼخّ, ٝٓظخرؼش 

٣ًٌَ أٗٚ طٞؿي ك٢ ٓـٔغ طخالص .طٞكَ ًخكش حُظَط٤زخص ٝحإلؿَحءحص حُالُٓش ُظوي٣ْ أكؼَ حُويٓخص ُؼ٤ٞف ر٤ض هللا حُلَحّ

 ٓٞهؼخ ػزخٍس ػٖ ٓظ٤ِخص 40 ٓٞهلخ ُِلخكالص 90ٝ ٤ٍٓٞ ُِلوخثذ 10ٝ ٗوطش طشـ٤ِ٤ش ُِـٔخٍى 16ٝحُلؾ ٝحُؼَٔس 

 ٣ظزغ... ؽخثَس ك٢ ٝهض ٝحكي47 ُـ7 6ٝٝطظٔغ ٓخكش ٝهٞف حُطخثَحص ٍه٢ٔ . رٔ٘خؽن حالٗظظخٍ
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ًٝخٗض اىحٍس ٓطخٍ حُِٔي ػزيحُؼ٣ِِ حُي٢ُٝ رـيس هي أٜٗض ػزَ ٓـٔغ طخالص حُلؾ ٝحُؼَٔس, ٓـَٔ حالٓظؼيحىحص 

ٝحُظـ٤ِٜحص حُالُٓش رخُٔـٔغ َُٔكِش هيّٝ حُلـخؽ ٝحُوطش حُظشـ٤ِ٤ش ُْٔٞٓ ٌٛح حُؼخّ ٝآ٤ُش اٜٗخء اؿَحءحص 

 .حُلـخؽ رؤَٓع ٝهض ٌٖٓٔ ٖٓ هالٍ طـ٤ِٜ حُٞكيحص حُٔؼيس ُويٓش ػ٤ٞف ر٤ض هللا حُلَحّ

٣ٝظ٤ِٔ حُٔـٔغ ػٖ ؿ٤َٙ ٖٓ حُٔطخٍحص حألهَٟ رظـ٤ِٜ طخالطٚ رٌخَٓ َٓحكوٜخ ك٢ ٝػؼ٤ش حُويّٝ كوؾ, حرظيحء 

ٖٓ ؿَس ١ً حُوؼيس ٝكظ٠ حُٔخىّ ٖٓ شَٜ ١ً حُلـش, ػْ طظْ اػخىس طـ٤ِٜٙ َٓس أهَٟ ك٢ ٝػؼ٤ش حُٔـخىٍس 

ٛـ 1436 ٓلَّ 15 ١ً حُلـش ا٠ُ 14كوؾ رٌخَٓ َٓحكوٚ, ٖٓ 

كخؽ ك٢ حُٔخػش هالٍ َٓكِش  (3800)ٝطزِؾ حُطخهش حالٓظ٤ؼخر٤ش ُٔـٔغ طخالص حُلؾ ٝحُؼَٔس ك٢ أٝهخص حٌٍُٝس 

 .كخؽ ك٢ حُٔخػش هالٍ َٓكِش حُٔـخىٍس (3500)حُويّٝ ٝ

ٝأٝػق ٓي٣َ ٓطخٍ حُِٔي ػزيحُؼ٣ِِ حُي٢ُٝ ػزيحُل٤ٔي رخُؼ١َ إٔ ٓٔٞ أ٤َٓ ٓ٘طوش ٌٓش حٌَُٔٓش ٓٞف ٣طِغ 

ػ٠ِ حالٓظؼيحىحص حُظ٢ طظوٌٛخ ُٝحٍس حُظل٤ش ك٢ حُٔـٔغ ٝطـ٤ِٜ ًَِٓٛخ رخكيع حُظو٤٘خص حُظ٢ ٣ظْ ٖٓ هالُٜخ 

 .حًظشخف حألَٓحع ٝحألٝرجش ا٠ُ ؿخٗذ هيٓش حُلـخؽ

ًٔخ ٤ٓطِغ ٓٔٞٙ ػ٠ِ ٓخ أػيطٚ حُٔي٣َ٣ش حُؼخٓش ُِـٞحُحص ُظ٤َٜٔ اٜٗخء اؿَحءحص ػ٤ٞف ر٤ض هللا حُلَّ 

 كخؽ ك٢ حُٔخػش, ًٔخ ٣وق ٓٔٞٙ ػ٠ِ حُويٓخص حُٔويٓش ٖٓ حُـٔخٍى ُٝٝحٍس حُلؾ ٌٝٓظذ 3800رٔؼيٍ 

 ؽخثَس ُؼ٤ٞف حَُكٖٔ, الكظخ ا٠ُ 90ٝر٤ٖ أرخُؼ١َ إٔ حُٔـغ ٣ٔظوزَ ٤ٓٞ٣خ . حًُٞالء حُٔٞكي ٝؿ٤ٔغ حُوطخػخص

 . أُق كخؽ ٤ٓٞ٣خ16أٗٚ ٣ظْ هيٓش أًؼَ ٖٓ 
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 امسؼودًة تسؼى خاهدة جلؼل احلج أ منا من امفريوس: كوروان

 
 ٣ؼٌق حُؼِٔخء ػ٠ِ رلغ حُٔزذ ٍٝحء ك٤َّٝ ًٍٞٝٗخ ٝؽ٣َوش حٗظشخٍٙ

هخٍ ٓٔئُٝٞ حُظلش ك٢ حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش اْٜٗ ٣زٌُٕٞ ًَ ٓخ ٣ٔظط٤ؼٕٞ ٖٓ ؿٜٞى ُظلخى١ طلش٢ ٝرخء ك٤َّٝ 

 .حُوخطَ ك٢ ْٓٞٓ حُلؾ حُشَٜ حُٔوزَ" ًٍٞٝٗخ"

 :ٓخكَص ط٤ُٞ٤ذ ٓخُٝٓيحٍ, َٓحِٓش ر٢ ر٢ ٢ٓ ُشئٕٝ حُظلش حُؼخ٤ُٔش, ح٠ُ حٌُِٔٔش ُظٌظذ ُ٘خ حُظو٣ََ حُظخ٢ُ

ك٢ حُظلَحء حُظ٢ طوغ ػ٠ِ أؽَحف ٓي٣٘ش ؿيس, شخٛيٗخ ٌٛح حُٔ٘ظَ ح٢ُِٔء رخُلذ ر٤ٖ أكي حُـٔخٍ َٝٓر٤ٚ ػزي حُٔالّ 

 .٣ٞٓق ح١ٌُ ًخٕ ٣َرّض ػ٤ِٚ ٣ٝوزِٚ

 ".أٓظ٤وع ك٢ حُظزخف أٗخ ٝأٝالى١, ٝأٍٝ ش٢ء ٗوّٞ رٚ ٛٞ إٔ ٗويّ ٌُٜح حُـَٔ حُطؼخّ ٝحُٔخء"ٝهخٍ ٣ٞٓق 

ٝطؼظزَ ٌٛٙ حُل٤ٞحٗخص ٓظيٍح ُٔال٤٣ٖ حُيٝالٍحص حُظ٢ ط٘لن ك٢ طـخٍطٜخ, ًٔخ أٜٗخ طيهَ ك٢ ٓـخالص حُظَك٤ٚ ٝحُطؼخّ ك٢ 

 ."ًٍٞٝٗخ"اال أٗٚ ٣ؼظوي أ٣ؼخ أٜٗخ ٢ٛ حُٔظيٍ ُٞحكي ٖٓ أكيع حُل٤َٝٓخص حُوخطِش ك٢ حُؼخُْ, ٝح١ٌُ ٣ؼَف رخْٓ . حٌُِٔٔش

 .ٝر٤ٖ حُـٔخٍ, كبٕ حٗظوخٍ حُل٤َّٝ ٣ظٔزذ ك٢ حإلطخرش رزَى ؽل٤ق, اال أٗٚ ٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ هخطال اًح ٓخ أطخد حُزشَ

, ًٔخ إٔ ٛ٘خى أًؼَ ٖٓ 2012 ٓظخرخ رٚ ك٢ حٌُِٔٔش حُؼَر٤ش حُٔؼٞى٣ش ٌٓ٘ ظٍٜٞٙ ػخّ 302ٝطٔزذ حُل٤َّٝ ك٢ ٝكخس 

 . ٓظخرخ ر723ٚ

أ٣خٍ, ًخٗض ٓ٘ظٔش حُظلش حُؼخ٤ُٔش ط٘ظَ اػالٕ ك٤َّٝ ًٍٞٝٗخ / ٤ٗٔخٕ ٝٓخ٣ٞ/ ٝك٢ ًٍٝس طلش٢ حَُٔع ك٢ ش١َٜ ار٣ََ

 .ٝحكيح ٖٓ ؽٞحٍة حُظلش حُؼخٓش

ٝطؼْ أػَحع حإلطخرش رخُل٤َّٝ حُل٠ٔ ٝحُٔؼخٍ ٝػ٤ن حُظ٘لْ, ًٔخ ٣ٌٖٔ ُٚ إٔ ٣ئى١ ا٠ُ حإلطخرش رخالُظٜخد حَُث١ٞ 

 .ٝحُلشَ ح١ٌُِٞ

 ك٢ حُٔجش, أؿِزْٜ ٖٓٔ ًخٗٞح ٣ؼخٕٗٞ رخُلؼَ ٖٓ ٓشٌالص طل٤ش ُْ 40ٖٝٓ ر٤ٖ حُٔظخر٤ٖ رخُل٤َّٝ, طٞك٢ ٓخ ٣وَد ٖٓ 

 .طٌٖ رخى٣ش ػ٤ِْٜ

اال إٔ حُط٣َوش حُظ٢ ٣٘ظوَ رٜخ حُل٤َّٝ ٖٓ حُـٔخٍ ا٠ُ حُزشَ ٤ُٔض ٝحػلش, اً ٣َٟ حُؼٔالء أٗٚ ٣٘ظوَ ػٖ ؽ٣َن 

اكَحُحص حألٗق ٝحُلْ حُظ٢ ٣لَُٛخ حُل٤ٞحٕ حُٔظخد, ًٔخ ٣ٌٖٔ ُل٤ِذ حإلرَ حُوخّ إٔ ٣ٌٕٞ ٝحكيح ٖٓ ٗخهالص 

 ٣ظزغ....حُل٤َّٝ
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ٝطوٍٞ ٓ٘ظٔش حُظلش حُؼخ٤ُٔش إ ػ٠ِ ح٣ٌُٖ ٣ؼِٕٔٞ رظٔخّ ٓغ حُـٔخٍ حٍطيحء حألىٝحص حُالُٓش ًخُو٘خع حُٞحه٢ 

 .ٝحُولخُحص, ًٔخ ٗظلض حُٔ٘ظٔش رظـ٘ذ شَد حُل٤ِذ حُوخّ ُإلرَ

 .اال أٗ٘خ ُْ ٗـي أكيح ٣ظزغ طِي حُظؼ٤ِٔخص ك٢ ٓٞم حُـٔخٍ

 ".ًَ ش٢ء آٖٓ ٛ٘خ.  ػخٓخ ٝأٗخ أط٘خٍٝ ك٤ِذ حإلرَ طزخف ًَ ٣ّٞ, ٝال ُُض رو17َ٤ٌٓ٘ "ٝهخٍ ٣ٞٓق 

ٝال ٣ِحٍ ؿ٤َ ٝحػق ٓخ اًح ًخٗض حُـٔخٍ ٢ٛ حُٔظيٍ ٌُٜح حُل٤َّٝ, أٝ ؿ٤َٛخ ٖٓ حُل٤ٞحٗخص ًخُولخك٤ش, ٣ٝؼظوي إٔ 

 .ك٤َّٝ ًٍٞٝٗخ ٣٘ظشَ ر٤ٖ حُزشَ ػٖ ؽ٣َن حًَُحً ح١ٌُ ٣٘شَٙ حُٔظخرٕٞ رٚ أػ٘خء حُٔؼخٍ أٝ حُؼطخّ

ٝرخَُؿْ ٖٓ أٗٚ ٍطيص كخالص ٓظلَهش َُِٔع هخٍؽ حٌُِٔٔش, اال إٔ حُـخُز٤ش حُؼظ٠ٔ ٖٓ حإلطخرخص رٚ ٍطيص 

 .ىحهِٜخ

ٝح٥ٕ, ٝٓغ حٓظؼيحى ٓخ ٣وَد ٖٓ ٢ٗٞ٤ِٓ كخؽ الىحء ك٣َؼش حُلؾ, كبٕ ٛ٘خى ٓوخٝف ٖٓ كيٝع حٗظشخٍ ُِل٤َّٝ 

 .ريٍؿش هط٤َس

هٔ٘خ رخٌُؼ٤َ "ٝهخٍ حُزٍٞك٤ٍٔٞ ؽخٍم ٓي٢ٗ, حُٔٔظشخٍ حُظل٢ ُِلٌٞٓش حُٔؼٞى٣ش ك٤ٔخ ٣ظؼِن رل٤َّٝ ًٍٞٝٗخ 

كبٌٓخ٤ٗش حٗظوخٍ حُل٤َّٝ ر٤ٖ . ُِظؤًي ٖٓ إٔ ْٓٞٓ حُلؾ ٤َٓٔ رٔالٓش ىٕٝ ٝهٞع أ١ كخالص اطخرش رخُل٤َّٝ

 ".حُزشَ ٣ؼي ٓظيٍ هِن ًز٤َ ك٢ ٌٛح حُْٔٞٓ

 ".٣شٜي ٌٛح حُْٔٞٓ حُىكخٓخ شي٣يح, ٝٛٞ ٓخ ٣ؼظزَ ٗخهال ؿ٤يح الٗظشخٍ حُؼيٟٝ حُظ٘ل٤ٔش"ٝطخرغ 

 .اال إٔ حُٔٔئ٤ُٖٝ ٣وُٕٞٞ إ حٗظشخٍ حَُٔع أطزق ك٢ ٗطخم ح٤ُٔطَس

ٝرخَُؿْ ٖٓ ًُي, كبٕ ك٤َّٝ ًٍٞٝٗخ ُْ ٣٘ظوَ ا٠ُ ؿخُز٤ش حُٔظخر٤ٖ رٚ ٖٓ حُـٔخٍ, رَ حٗظوَ ا٤ُْٜ ىحهَ 

 .حُٔٔظشل٤خص

 :هؼ٤ش ٗظخكش
ٝطؼ٢٘ حإلؿَحءحص حُؼؼ٤لش ٤ُِٔطَس ػ٠ِ حٗظوخٍ حُؼيٟٝ إٔ حُٔظخر٤ٖ رخُل٤َّٝ ٖٓٔ ٣يهِٕٞ ا٠ُ اكيٟ 

 .حُٔٔظشل٤خص ٣ٌْٜٔ٘ إٔ ٣٘وِٞح حَُٔع رَٔػش ا٠ُ َٓػ٠ آه٣َٖ ىحهَ حُٔٔظشل٠ أٝ حُؼخ٤ِٖٓ ك٤ٜخ

ًٔخ إٔ حُؼخ٤ُٖٔ ك٢ حُٔٔظشل٠ ٖٓٔ ال ٣ظوٌٕٝ حُوطٞحص حُٞهخث٤ش حألٓخ٤ٓش, ًـَٔ أ٣ي٣ْٜ أػ٘خء حُؼَٔ ر٤ٖ ًَ 

٣َٓغ ٝآهَ ٝال ٣َطيٕٝ حٌُٔخٓخص حُٞحه٤ش رشٌَ ٓ٘خٓذ, ْٛ ٖٓ ٣وٕٞٓٞ أ٣ؼخ رلَٔ حَُٔع ٝٗوِٚ َُٔػ٠ 

 .آه٣َٖ

ٝهخٍ حُيًظٍٞ ٛخ٢ٗ ؿٞهيحٍ إ ػِغ ٖٓ أط٤زٞح رل٤َّٝ ًٍٞٝٗخ ك٢ ٓٔظشل٠ حُِٔي كٜي رٔي٣٘ش ؿيس ْٛ ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ 

 .ك٢ حُٔـخٍ حُظل٢

ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُٔـخٍ حُظل٢ ػل٤ش ُِل٤َّٝ, ًخٕ ًُي رٔؼخرش اٌٗحٍ ُ٘خ رؤٕ  (حٌُؼ٤َ)ػ٘يٓخ أطزق "ٝأػخف هخثال 

 ".أٗ٘خ رلخؿش ا٠ُ حطوخً اؿَحءحص ه٣ٞش ٤ُِٔطَس ػ٠ِ حُؼيٟٝ ىحهَ حُٔٔظشل٠ (ٝأىًٍ٘خ). ش٤جخ ٓخ ٤ُْ ػ٠ِ ٓخ ٣َحّ

 شَٜح ٖٓ طلش٢ حُل٤َّٝ ك٢ حٌُِٔٔش ٓززخ ك٢ إٔ ٣و٤َ حُؼخَٛ 18ًٝخٕ ًُي حُظطٍٞ ك٢ أػيحى حُلخالص رؼي 

حُٔؼٞى١ ٣َُٝ حُظلش ك٢ كٌٞٓظٚ ا٠ُ ؿخٗذ ػيى ٖٓ حُٔٔئ٤ُٖٝ حُظل٤٤ٖ ٣ٝؼ٤ٖ ٌٓخٗٚ ك٣َوخ آهَ, ٤ٌُٕٞ ٓززخ ك٢ 

 .طلٖٔ حألٝػخع ٝريء حٗولخع كخالص حإلطخرش

ٝح٥ٕ, طوٍٞ ُٝحٍس حُظلش حُٔؼٞى٣ش إ ح٥الف ٖٓ حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ حُٔـخٍ حُظل٢ طِوٞح طي٣ٍزخص ىه٤وش ك٤ٔخ ٣ظؼِن 

 .رخ٤ُٔطَس ػ٠ِ حُؼيٟٝ

 ٖٓ حُٔظخر٤ٖ رخُل٤َّٝ ٣ظِوٕٞ حُؼالؽ ٓ٘ٚ, ُْٝ ٗظٌٖٔ ٖٓ 20ٝر٤٘ٔخ ً٘خ ك٢ حٌُِٔٔش, ًخٕ ٛخٗي ٓخ ٣َرٞ ػ٠ِ 

 ٣ظزغ....ٓوخرِش أ١ ْٜٓ٘, رَ ُْ ٣ٔٔق ُ٘خ أ٣ؼخ رٔوخرِش أ١ ٖٓ ػخثالص حُٔظخر٤ٖ
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 طوٍٞ حُِٔطخص حُٔؼٞى٣ش اٜٗخ كَػض اؿَحءحص أًؼَ طَحٓش ُِلي ٖٓ حٗظشخٍ حَُٔع ىحهَ حُٔٔظشل٤خص

وتواجه الحكومة السعودٌة اتهامات من قبل علماء دولٌٌن بعدم الشفافٌة حول تفشً الفٌروس، إضافة إلى أنها تستغرق وقتا طوٌال فً إجراء 

 .الدراسات الضرورٌة حول الفٌروس والتعرف على مصدره

ونظرا لمضً عامٌن على ظهور فٌروس كورونا ألول مرة، فمن المؤسف أن تكون هناك "وقال المركز األوروبً لمكافحة األمراض واتقائها إنه 

 ".حلقات كثٌرة مفقودة فٌما ٌتعلق بمعلوماتنا عن المرض

فٌما تقول وزارة الصحة السعودٌة إنها تتعامل بشكل علنً مع المنظمات الدولٌة، بما فً ذلك منظمة الصحة العالمٌة ومراكز مكافحة األمراض 

 .واتقائها فً الوالٌات المتحدة للوقوف على طرٌقة انتشار الفٌروس والمصدر الذي ٌأتً منه

 كثٌر من الغموض

. وٌقول مسؤولو الصحة السعودٌون إنهم عززوا من استجابتهم لتفشً الفٌروس من خالل إجراءات أفضل للسٌطرة على العدوى فً المستشفٌات

وعملوا أٌضا على تطوٌر أنظمة للمراقبة كإنشاء مركز جدٌد للقٌادة والتحكم فً مدٌنة جدة، ٌعمل على التنسٌق للعزل السرٌع للحاالت الجدٌدة من 

 .اإلصابة بالمرض وعالجها لمنع انتشار الفٌروس

لم ٌعد فٌروس كورونا أمرا خطٌرا، سنعمل على التأكد من أننا مستمرون بالقٌام بكل ما "وقال وزٌر الصحة السعودي المكلف عادل بن محمد فقٌه 

 ".فً وسعنا لجعل موسم الحج هذا العام آمنا لكل ضٌوفنا

 ."مصدر قلق للصحة العامة"بٌنما ال تزال منظمة الصحة العالمٌة تعتبر فٌروس كورونا 

تتعلق بفهمنا لمصدر الفٌروس المسبب لهذا المرض ونمط انتقاله " األمور الغامضة"هناك الكثٌر من "وقالت رنا سٌدانً المتحدثة باسم المنظمة 

 ".وعوامل الخطر السلوكٌة التً قد تفضً إلى وقوع اإلصابة

٤ٓظَٜ َٓس أهَٟ اًح ُْ ٣ِظِّ حُلـخؽ رخ٤ًُِٞٔخص حُٞهخث٤ش حُظ٢ ٖٓ شؤٜٗخ إٔ طل٤ْٜٔ, ًخطزخع "ٝكٌٍص ٤ٓيح٢ٗ, إٔ حُل٤َّٝ أػ٘خء ْٓٞٓ حُلؾ 

حُط٣َوش حُٔ٘خٓزش ُِٔؼخٍ, ٝحالٛظٔخّ رخُ٘ظخكش حُشوظ٤ش, ٝطـ٘ذ حالهظَحد ٖٓ حُـٔخٍ أٝ حالطظخٍ ػٖ هَد رخُلخالص حُظ٢ ؿَٟ طشو٤ظٜخ رخإلطخرش 

 ٣ظزغ...".رل٤َّٝ ًٍٞٝٗخ
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ٝط٘ظق حُٔ٘ظٔش حُلـخؽ رخُِـٞء ا٠ُ َٓحًِ طوي٣ْ حَُػخ٣ش حُظل٤ش هزَ حُٔلَ ُِلؾ, ًُٝي ُِظؼَف 

 .ػ٠ِ هطَ حُل٤َّٝ ٝحُ٘ظَ ك٤ٔخ اًح ًخٕ ٣٘ظق رخٌُٛخد ا٠ُ حُلؾ ٌٛح حُؼخّ ٖٓ ػيٓٚ

ٝك٢ حألٓٞحم حُِٔىكٔش رٔي٣٘ش ؿيس, ال ٣ِحٍ حُزؼغ ُْ ٣ٔٔؼٞح رٌٜح حُل٤َّٝ, ر٤٘ٔخ هخٍ حُزؼغ ح٥هَ 

ٖٓ حُٔظٔٞه٤ٖ ٖٓ طـخٍ حُٖٔ اْٜٗ طؼَكٞح ػ٠ِ حَُٔع ٖٓ هالٍ حُلٔالص حُظ٢ أؽِوظٜخ حُلٌٞٓش 

 .حُٔؼٞى٣ش ػ٠ِ ٓٞحهغ حُظٞحطَ حالؿظٔخػ٢ ٝٓٞهغ ٣ٞط٤ٞد ُؼَع ٓوخؽغ حُل٤ي٣ٞ

أشؼَ رخُوِن, هخطش ػ٘يٓخ إًٔٞ ك٢ ٓ٘طوش "ٝهخٍ أكيْٛ ًٝخٕ ٣شظ١َ كٌحء ٓظ٘ٞػخ ٖٓ ؿِي حُـَٔ 

 ".ِٓىكٔش, ٝال أػِْ حُٔزذ ٍٝحء ػيّ حًظَحع حُ٘خّ رخُوطٞحص حُٞهخث٤ش ػي حَُٔع

أشؼَ روِن "ك٤ٔخ هخُض ٤ْٓٔ, حُظ٢ طظِو٠ كٔخطٜخ كخ٤ُخ حُؼالؽ ٖٓ كخُش ػظز٤ش ك٢ اكيٟ حُٔٔظشل٤خص 

 ".ًز٤َ, كوي طَح٠ٓ ا٠ُ ٓٔخٓؼ٢ إٔ ٛ٘خى ٓظخر٤ٖ رل٤َّٝ ًٍٞٝٗخ ٣ؼخُـٕٞ ك٢ طِي حُٔٔظشل٠ أ٣ؼخ

أشؼَ رخُوٞف ٖٓ إٔ طظخد ٢ٛ أٝ أكي ٓ٘خ رخُل٤َّٝ أػ٘خء ٣ُخٍط٘خ ُٜخ, رخَُؿْ ٖٓ إٔ "ٝطخرؼض هخثِش 

 ".كخُلخ٢ٓ حُلو٤و٢ ٛٞ هللا. حَُٔٔػخص ٛ٘خى ٣ؼط٤٘٘خ حٌُٔخٓخص ٝحُولخُحص ًبؿَحءحص ٝهخث٤ش
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ًبوال تني احلجاج: حصة املدًنة  ال مصاب تفريوس ا 

 

 )حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس)حُظ٤يال٢ٗ  أ٣ٖٔ 

هخُض حُٔي٣َ٣ش حُؼخٓش ُِشئٕٝ حُظل٤ش رٔ٘طوش حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس ك٢ ر٤خٕ طلل٢ 

أطيٍطٚ أْٓ إ ٓخ ٣ظْ طيحُٝٚ ػزَ ٓٞحهغ حُظٞحطَ حالؿظٔخػ٢ روظٞص ٝطٍٞ 

أٍٝ كخُش حشظزخٙ رل٤َّٝ ا٣زٞال ا٠ُ أكي ٓٔظشل٤خص حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس ؿ٤َ طل٤ق 

 .اؽالهخ

ك٤ٔخ أٝػق ٓٔخػي ٓي٣َ ػخّ حُشئٕٝ حُظل٤ش رٔ٘طوش حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس ُِويٓخص 

حُؼالؿ٤ش حُيًظٍٞ ٓلٔي رٖ كخٓي حُشالك٢ إٔ أكي حَُٔحؿؼ٤ٖ كؼَ ا٠ُ أكي حَُٔحًِ 

حُظل٤ش حُٔل٤طش رخُلَّ حُ٘ز١ٞ حُش٣َق ٖٓ أؿَ اؿَحء حٌُشق ػ٤ِٚ ٝطْ طل٣ِٞٚ 

ا٠ُ ٓٔظشل٠ أكي حُؼخّ إلطٔخّ اؿَحءحص حُؼالؽ حُالُّ ُٚ رؼي طشو٤ض كخُظٚ, ٓش٤َح 

ا٠ُ إٔ حُلخُش ُْ طلٍٞ ا٠ُ ٓٔظشل٠ أكي ػ٠ِ أٜٗخ كخُش حشظزخٙ رل٤َّٝ ا٣زٞال ٝٓخ 

طْ ًًَٙ ٖٓ هالٍ ٓٞحهغ حُظٞحطَ حالؿظٔخػ٢ ؿ٤َ طل٤ق, ٝٓخُحُض حُللٞطخص 

 .ؿخ٣ٍش ٣َُِٔغ

ًٝخٗض رؼغ ٓٞحهغ حُظٞحطَ حالؿظٔخػ٢ طيحُٝض ٓؼِٞٓخص ػٖ اؿالم ٓٔظشل٠ أكي 

ك٢ حُٔي٣٘ش حٍُٔ٘ٞس رٔزذ حالشظزخٙ ك٢ كخؽ ٖٓ حُـ٤ٔ٘ش ح٤ُ٘ـ٣َ٤ش ربطخرظٚ 

 .رل٤َّٝ ا٣زٞال ٝػ٠ِ أػَ ًُي طْ اؿالم حُٔٔظشل٠ حكظَح٣ُخ
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ساكن احلجاج500أ كرث من : وزارة احلج   مراقة ميداين ملتاتؼة ا 

 

 جمعان الكناني- مكة المكرمة 

 َٓحهذ ٤ٓيح٢ٗ ُظلوي ٓٔخًٖ حُلـخؽ ٌٝٓخطذ حُويٓش ٥٠٠ًشلض ُٝحٍس حُلؾ ػٖ ٝؿٞى أًؼَ ٖٓ 

 .ح٤ُٔيح٤ٗش ٍٝطي ح١ ٓالكظخص

 ٓظيٍرخً ٝٓظيٍرش 60ًًَٝ ٤ًَٝ ُٝحٍس حُلؾ ُشئٕٝ حُلؾ حُيًظٍٞ ٗخطَ حُش٣َق إٔ حُُٞحٍس أهؼؼض 

ٝحُوخطش رَٔحهزش رَحٓؾ حُلؾ حُٔ٘ولغ ٝحُلؾ " حَُٔحهزش حُٔٞؿٜش"ٍُٞشش ػَٔ طي٣ٍز٤ش رؼ٘ٞحٕ 

ح٤َُٔٔ ٝرؼغ ٖٓ حُٔو٤ٔخص ُلـخؽ حُوخٍؽ ٝحإلُٔخّ رط٣َوش آ٤ُش حُؼزؾ ٝحُظي٣ٖٝ ػ٠ِ حُ٘ٔخًؽ 

٤ًٝل٤ش حُظؼخَٓ ٓغ كخالص حُظز٤ِؾ ٝطوزَ حُشٌخٟٝ ٝٓالكظخص حُلـخؽ ًُٝي رٔوَ كَع ُٝحٍس حُلؾ 

 .رٔلخكظش ؿيس

 ٓظيٍرش ٣ظْ حُظؼ٣َق هالُٜخ ػ٠ِ ؽَم 15 ٓظيٍرخً 45ٝٝأػخف حُش٣َق إٔ حٍُٞشش حُظ٢ حٓظٜيكض 

حُظز٤ِؾ ػٖ حُلخالص حُظ٢ ٣ظْ حًظشخكٜخ ػ٘ي حَُٔحهزش ٝحُؼَٔ ػ٠ِ َٓػش اُحُظٜخ ٓش٤َحً ا٠ُ ٝؿٞى أًؼَ 

ٝأكخى إٔ .  َٓحهذ ٤ٓيح٢ٗ ٓ٘ظش٣َٖ ك٢ هطخػخص حُُٞحٍس طَطزؾ رلَع حُُٞحٍس رٌٔش حٌَُٔٓش500ٖٓ 

 ٖٓ ١ً حُوؼيس حُلخ٢ُ ٝكظ٠ ٜٗخ٣ش حُْٔٞٓ ُظلوي ٓٔخًٖ حُلـخؽ 15ٛئالء حَُٔحهز٤ٖ ريأ ػِْٜٔ ٌٓ٘ حٍ

ٌٝٓخطذ حُويٓش حُٔي٤ٗش ٍٝطي أ١ ٓالكظخص ػٖ ًُي ٓ٘ٞٛخً رؤٕ حُُٞحٍس طٜظْ رظوَ هيٍحص ٓؼَ ٌٛٙ 

حٌُٞحىٍ حُزش٣َش ٝط٤ٓٞغ ٗطخم هزَحطْٜ حَُهخر٤ش ٖٓ هالٍ حُيٍٝحص حُظ٢ ٣ٔظلخى ٜٓ٘خ ك٢ حألػٔخٍ 

ح٤ُٔيح٤ٗش ُظلو٤ن أػ٠ِ ٓؼيالص حألىحء ك٢ ْٓٞٓ كؾ ٌٛح حُؼخّ رظٞؿٜخص ٓؼخ٢ُ ٣َُٝ حُلؾ حُيًظٍٞ ر٘يٍ 

 .رٖ ٓلٔي كـخٍ ٌُٔذ ٍػخ ٝحٓظلٔخٕ كـخؽ ر٤ض هللا حُلَحّ
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حبار طائرة جحاج من أ رتيل ػىل امهبوط تبغداد واغتقال تؼض راكهبا  ا 

 

 

 

أػِٖ ٓٔئٍٝ حإلػالّ رُٞحٍس حألٝهخف ربه٤ِْ ًَىٓظخٕ حُؼَحم, ٣َٓٞحٕ ٗوشز٘ي١, إٔ حُِٔطخص حُؼَحه٤ش أٍؿٔض ؽخثَس 

طلَٔ كـخؿخً ػَحه٤٤ٖ, ًخٗض ٓظٞؿٜش ٖٓ أٍر٤َ ٗلٞ ؿيس ػ٠ِ حُٜزٞؽ ك٢ ٓطخٍ رـيحى, ٝهخٓض رخػظوخٍ ػيى ٖٓ حُلـخؽ 

 .ح٣ٌُٖ ًخٗٞح ػ٠ِ ٓظٜ٘خ

إٔ ِٓطخص رـيحى طوّٞ كخ٤ُخً رخُظلو٤ن ٓغ ٛئالء حًَُخد حُٔؼظو٤ِٖ, ٌُ٘ٚ ُْ ٣ؼؾ أ١ ٓؼِٞٓخص ػٖ ” ٗوشز٘ي١“ٝأػخف 

 .”حُـ٣َِس ٗض”طلخط٤َ حُلخىع, ٝكوخً ُـ

إ ِٓطخص رـيحى طوّٞ رخُظؼ٤٤ن ػ٠ِ حُلـخؽ ٖٓ ٓ٘خؽن حُؼَد حُٔ٘ش حُو٣َزش ح٣ٌُٖ ٣لخُٕٝٞ حُٞطٍٞ ا٠ُ أٍر٤َ؛ : ٝهخٍ

 .ُِٔلَ ٖٓ ٓطخٍٛخ ٗلٞ حُي٣خٍ حُٔويٓش

 كخؽ, ًِْٜ ٖٓ ٓ٘خؽن حُظَحع حُظ٢ ٤ٔ٣طَ ػ٤ِٜخ ط٘ظ٤ْ حُيُٝش حإلٓال٤ٓش, كظِٞح 1500ٝأػخف إٔ ٛ٘خى ٓخ ٣وخٍد 

 .ػ٠ِ ٓٞحكوخص ٤ٍٔٓش, ٝطؤش٤َحص ألىحء ٓ٘خٓي حُلؾ, ٌُٖ حُِٔطخص حُؼَحه٤ش ُْ طٔٔق ُٜئالء رخُٔلَ ا٠ُ أٍر٤َ

إ ِٓطخص أٖٓ حُٔطخٍ حػظوِض : ٖٓ ؿٜش أهَٟ, أًيص ٓظخىٍ أ٤٘ٓش ك٢ رـيحى كخىػش اؿزخٍ حُطخثَس ػ٠ِ حُٜزٞؽ, ٝهخُض

ػيىحً ٖٓ ًٍخد حُطخثَس, ٌُٖ حُٔظخىٍ أكـٔض ػٖ اػطخء أ١ طلخط٤َ, ٓئًيس إٔ حُِٔطخص حُٔؼ٤٘ش طٔخٍّ ػ٤ِٔش طٌظْ 

شي٣يس ػ٠ِ حُلخىػش, ٝإٔ حُلظٍٞ ػ٠ِ أ٣ش طلخط٤َ ػٖ حُلخىػش ٣ؼي ٓٔظل٤الً, ٍٝكؼض حُِٔطخص ك٢ ٓطخٍ رـيحى حُظؼ٤ِن 

 .ػ٠ِ حُلخىػش, ٝأكـٔض ػٖ اػطخء أ١ طلخط٤َ

ًٝخٕ ٗخشطٕٞ هي أٍٝىٝح ٗزؤ اؿزخٍ ؽخثَس حُلـخؽ ػ٠ِ حُٜزٞؽ ك٢ ٓطخٍ رـيحى, ٓش٣َ٤ٖ ا٠ُ إٔ حُِٔطخص حُؼَحه٤ش حػظوِض 

ػيىحً ٖٓ حًَُخد؛ ُِظلو٤ن ٓؼْٜ رظٜٔش حالشظَحى ك٢ هظَ ؿ٘ٞى ػَحه٤٤ٖ ك٢ هخػيس ٓزخ٣ٌَ, رٔلخكظش طالف حُي٣ٖ هزَ ٗلٞ 

 .ػالػش أشَٜ

حُشَهخؽ ك٢ ٓلخكظش ٤ٟٗ٘ٞ, ٝط٣ٌَض ك٢ ٓلخكظش طالف حُي٣ٖ, ٝحُٔي٣٘ظخٕ طوؼخٕ طلض : ٣ٝ٘ظ٢ٔ ًٍخد حُطخثَس ُٔي٣٘ظ٢

 .ٝهي حٓظويّ كـخؽ ٌٛٙ حُٔ٘خؽن ٓطخٍ أٍر٤َ ُِٔلَ ا٠ُ حُي٣خٍ حُٔويٓش. ٤ٓطَس ط٘ظ٤ْ حُيُٝش ٌٓ٘ ٤ٗٞ٣ٞ حُٔخػ٢
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هقاذ يف امشواطئ.. تكثيف احلراسة ػىل املنشب ت يف امبحر  وهقاط مل 

ة ة وامبحًر ة احلجاج اخملامفني ػرب املنافذ امرًب  حرس احلدود مينع تسلل وهتًر

 

 )ؿيس)ػزيهللا حُظو٤َ 

أًِٔض حُٔي٣َ٣ش حُؼخٓش ُلَّ حُليٝى ٓٔؼِش ك٢ ه٤خىحص كَّ حُليٝى ك٢ حُٔ٘خؽن, حٓظؼيحىحطٜخ إلكٌخّ ح٤ُٔطَس حأل٤٘ٓش ػ٠ِ حُٔ٘خكٌ ُٔ٘غ أ١ ػ٤ِٔخص 

طَِٔ أٝ ط٣َٜذ ُِلـخؽ حَُحؿز٤ٖ ك٢ أىحء حُل٣َؼش ريٕٝ طظ٣َق, ٝحٓظوزخٍ حُلـخؽ حُ٘ظخ٤٤ٖٓ ٝط٤ٜجش ًخكش حُظَٝف ٝطٞك٤َ حإلٌٓخ٤ٗخص حُالُٓش ُْٜ 

٤ُئىٝح ٓ٘خٌْٜٓ رٌَ ٣َٔ ُٜٝٓٞش ٝػ٠ِ أًَٔ ٝؿٚ ًُٝي ٖٓ هالٍ هطش ػَٔ ٓظٌخِٓش رٔظخرؼش ٓي٣َ ػخّ كَّ حُليٝى رخ٤ُ٘خرش حُِٞحء رل١َ ػٞحى 

 .رٖ ػ٤ي حُز١ِٞ

ٝأٝػق حُٔظليع ح٢َُٔٓ ُلَّ حُليٝى حُِٞحء رل١َ ٓلٔي رٖ ٓؼي حُـخٓي١ إٔ حُوطخع ٣ؼَٔ ؿ٘زخ ا٠ُ ؿ٘ذ ٓغ رو٤ش أؿِٜس حُيُٝش ُِٔٔخٛٔش ك٢ 

إ كَّ حُليٝى ٣ؼطِغ رؼيى ٖٓ حُٜٔخّ ٝحألػٔخٍ ٖٓ أٜٛٔخ »ط٘ظ٤ْ حُلؾ ٝهيٓش حُلـخؽ حُوخى٤ٖٓ ػزَ حُٔ٘خكٌ حُز٣َش ٝحُٔٞحٗت حُزل٣َش, ٝهخٍ 

طوي٣ْ حُؼٕٞ ٝحُٔٔخػيس ك٢ كيٝى ٓٔئ٤ُٝخطْٜ ُِلـخؽ ٝاٍشخىْٛ ٤ُظٌٔ٘ٞح ٖٓ أىحثْٜ ُل٣َؼش حُلؾ رٌَ ٣َٔ ُٜٝٓٞش, ًُٝي ػ٘ي ٍَْٓٝٛ ر٤ٔ٘خء 

حَُهؼ٢, حُزطلخء, ِٟٓٞ, حُولـ٢ : ؿيس حإلٓال٢ٓ, ٤ٓ٘خء ٣٘زغ, ٤ٓ٘خء ػزخء ٝٓ٘ل١ٌ كخُش ػٔخٍ ٝحُيٍس, ٓ٘لٌ حُلي٣ؼش, ٓ٘لٌ حُـي٣يس, ٓ٘خكٌ

 .«رخُشَه٤ش, ٓ٘ل١ٌ حُوؼَحء ٝحُٞى٣ؼش ر٘ـَحٕ, ٓ٘لٌ ػِذ رؼ٤َٔ ٝٓ٘لٌ حُطٞحٍ رـخُحٕ

٣ؼَٔ ؿٜخُ كَّ حُليٝى ػ٠ِ َٓحهزش ٝٓظخرؼش حُلـخؽ حُوخى٤ٖٓ ا٠ُ حُٔ٘خكٌ حُز٣َش ٝحُٔٞحٗت حُزل٣َش ٝطوي٣ْ أكؼَ حُويٓخص ُْٜ, ٝط٘ظ٤ْ : ٝأػخف

كًَش ىهُْٜٞ ُِيحثَس حُـ٤ًَٔش ك٢ حُٔ٘خكٌ حُز٣َش ٝحُٔٞحٗت حُزل٣َش ًٌُٝي أػ٘خء ٓـخىٍطْٜ, اػخكش ُظٌؼ٤ق حُلَحٓش ػ٠ِ حُٔ٘شآص حُل٣ٞ٤ش حُظ٢ 

 .٣ظ٠ُٞ كَّ حُليٝى كَحٓظٜخ ك٢ ػَع حُزلَ, ًٌُي حُٔٔخٗيس روٞس رلغ ٝاٗوخً رل٣َش ُِٔٔخٛٔش ك٢ أػٔخٍ حُيكخع حُٔي٢ٗ رخُٔشخػَ حُٔويٓش

ٝأشخٍ ا٠ُ إٔ ؿٜخُ كَّ حُليٝى ٣شخٍى ك٢ أػٔخٍ ًَِٓ حُو٤خىس ٝح٤ُٔطَس ألٖٓ حُلؾ ر٠٘ٔ, اػخكش ُٔشخًٍظٚ ك٢ أػٔخٍ ًَِٓ ػ٤ِٔخص ؽٞحٍة 

٣ٔخْٛ ؿٜخُ كَّ حُليٝى ك٢ ػ٤ِٔخص حُزلغ ٝحإلٗوخً ُِٔظ٤ِٖٛ٘ هالٍ ػطِش ػ٤ي : حُيكخع حُٔي٢ٗ ك٢ حُٔشخػَ حُٔويٓش ؽٞحٍ ْٓٞٓ حُلؾ, ٓؼ٤لخ

حألػل٠ ػ٠ِ ؽٍٞ حُشٞحؽت حُزل٣َش حُٔوظظش ُِِ٘ٛش ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔ٘خؽن, رخإلػخكش ُظٌؼ٤ق ٗوخؽ حُزلغ ٝحإلٗوخً ك٢ ٓٞحهغ طٞحؿي حُٔظ٤ِٖٛ٘ ٝٛٞحس 

حُٔزخكش ٝحُـٞص ك٢ حُشٞحؽت حُٔٔٔٞف ك٤ٜخ حُٔزخكش, ٓز٤٘خ إٔ ٍؿخٍ كَّ حُليٝى ٣ؼِٕٔٞ ػ٠ِ َٓحهزش كٔالص حُو٘ض ٝحُظ٤ي ٝحُِ٘ٛش ٝحَُػ٢ 

ك٢ ٓ٘خؽن حُليٝى حُز٣َش, َٝٓحهزش حُٞػغ حأل٢٘ٓ ك٢ طخُش حُلـخؽ ٝطِو٢ ؿ٤ٔغ حُزالؿخص ٝحُشٌخٟٝ ٝطوي٣ْ حُيػْ حُل٢٘ ُـ٤ٔغ حإلىحٍحص ٝحألؿِٜس 

 .حُل٤ٌٓٞش حُٔٞؿٞىس ك٢ حُظخُش أػ٘خء طؤى٣ش ػِْٜٔ ًُٝي رلٌْ حهظظخص كَّ حُليٝى ك٢ ٌٛٙ حُِـخٕ

ٝأٝػق إٔ حٓظؼيحىحص كَّ حُليٝى ك٢ ؿ٤ٔغ حُٔ٘خكٌ ٝحُٔٞحٗت ُْٔٞٓ كؾ ٌٛح حُؼخّ طظظق رؼيى ٖٓ حإلؿَحءحص ٖٓ أٜٛٔخ ىػْ ٝكيس أٖٓ حُٔٞحٗت 

حُزل٣َش ٝكَحٓش حُٔ٘شآص حُل٣ٞ٤ش, طـ٤ِٜ هٞحص حُطٞحٍة ُِزلغ ٝحإلٗوخً ُظٌٕٞ ػ٠ِ أٛزش حالٓظؼيحى طلٔزخ أل١ ؽخٍة, ٓش٤َح ا٠ُ أٗٚ طْ طـ٤ِٜ 

هٞس رلغ ٝاٗوخً رل٣َش ُِٔٔخٛٔش ك٢ هيٓش ػ٤ٞف حَُكٖٔ اًح ططِذ حألَٓ ك٢ أػٔخٍ ًَِٓ ؽٞحٍة حُيكخع حُٔي٢ٗ ك٢ ٓ٘طوش حُٔشخػَ حُٔويٓش, 

ٝك٢ أػٔخٍ ًَِٓ حُو٤خىس ٝح٤ُٔطَس ألٖٓ حُلؾ ك٢ ٓشؼَ ٠٘ٓ, ٓئًيح ػ٠ِ إٔ حُؼَٔ ٣ظٞحطَ رَٝف حُل٣َن حُٞحكي ر٤ٖ ؿ٤ٔغ حُـٜخص ًحص حُؼالهش, 

ٓز٤٘خ إٔ ٛ٘خى طؼخٝٗخ ٝط٤ٔ٘وخ ٓٔظ٣َٖٔ ٓغ ًخكش حألؿِٜس ٝحُـٜخص ًحص حُؼالهش رظؼ٤ِٔخص طخكذ حُٔٔٞ ح٢ٌُِٔ حأل٤َٓ ٓلٔي رٖ ٗخ٣ق رٖ ػزيحُؼ٣ِِ 

 .٣َُٝ حُيحه٤ِش ٝرٔظخرؼش حُِٞحء رل١َ ػٞحى رٖ ػ٤ي حُز١ِٞ حُٔي٣َ حُؼخّ ُلَّ حُليٝى رخ٤ُ٘خرش, ًٝخكش هخىس ه٤خىحص كَّ حُليٝى ك٢ حُٔ٘خؽن
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ع ال ماهة ابملشاغر املقدسة  أ مني امؼامصة املقدسة ًتفقد مشاًر

 
 واس: مكة المكرمة 

ٝهق أ٤ٖٓ حُؼخطٔش حُٔويٓش حُيًظٍٞ أٓخٓٚ رٖ كؼَ حُزخٍ ػ٠ِ ػيى ٖٓ حُٔشَٝػخص حُظ٢ ط٘لٌٛخ حألٓخٗش رخُٔشخػَ حُٔويٓش 

ؿخء . ٝػيى ٖٓ َٓحًِ حُويٓخص ٝحَُٔحكن حُؼخٓش ٝحإلكيحػخص حُـي٣يس حُظ٢ ٗلٌطٜخ حألٓخٗش ٓئهَحً ُويٓش كـخؽ ر٤ض هللا حُلَحّ 

ًُي هالٍ حُـُٞش حُظلوي٣ش حُظ٢ هخّ رٜخ ٓؼخ٤ُٚ ٣ّٞ أْٓ ػ٠ِ ٓ٘طوش حُٔشخػَ حُٔويٓش شِٔض ٓشؼ١َ ػَكخص ٝ ِٓىُلش ٝأؿِحء 

 .ٖٓ ٓشؼَ ٠٘ٓ

ٝحؽِغ ك٢ ريح٣ش ؿُٞظٚ ػ٠ِ ٓوَ آخٍس ٓ٘طوش ٌٓش حٌَُٔٓش ٝٓوَ حألٓخٗش رٔشؼَ ػَكخص , ػْ ٝهق ػ٠ِ ٓ٘طوش ؿزَ حَُكٔش 

ٝػ٠ِ حُٔشخ٣ٍغ , ٝحإلٗخٍس, ٝحؽِغ ػ٠ِ ٓشَٝع حٓظٌٔخٍ ؽ٣َن حُٔشخس حُـي٣ي ٝحَُٔحكن حُوي٤ٓش حُظ٢ ٗلٌطٜخ حألٓخٗش ًخَُطق

 . ٝٝؿٚ رؼٍَٝس ط٣َٔغ حألػٔخٍ ك٢ طِي حُٔ٘طوش آظؼيحىحً إلٓظوزخٍ حُلـخؽ, حُٔ٘لٌس ك٢ حُٔخكخص حُٔل٤طش رخُـزَ

رؼي ًُي طٞؿٚ ٓؼخ٤ُٚ ا٠ُ ٓشؼَ ٠٘ٓ ٝٝهق ػ٠ِ ػيى ٖٓ َٓحًِ حُويٓخص حُـي٣يس ٝٓزخ٢ٗ ٌٖٓ ػٔخٍ حُ٘ظخكش حُظ٢ أٗشؤطٜخ 

 .حألٓخٗش ٝحؽِغ ػ٠ِ ؿخ٣ِٛظٜخ ٝػ٤ِٔش ىػٜٔخ رخٌُٞحىٍ ٝحُٔؼيحص حُظ٢ طٌٜٔ٘خ ٖٓ حُو٤خّ ريٍٝٛخ ك٢ ط٘ل٤ٌ حُوطش

ٝٗخهش ٓؼخ٢ُ أ٤ٖٓ حُؼخطٔش حُٔويٓش ٓغ ٓي١َ٣ حإلىحٍحص ٍٝإٓخء حَُٔحًِ حُٔٞػٞػخص حُٔظؼِوش رخُلؾ ٓشيًىح ػ٠ِ ػٍَٝس 

ٓظخرؼش حُويٓخص حُٔوظِلش ٝط٘ل٤ٌ هطؾ حُ٘ظخكش َٝٓحهزش حألٓٞحم ٝٓظخرؼش ط٘ظ٤ْ حُٔزخٓؾ ٝٝػغ حُوطؾ ٝحُظَط٤زخص حٌُل٤ِش 

 . ربٗـخف أػٔخٍ حُْٔٞٓ

 . ٝأًي ٓؼخ٤ُٚ ػٍَٝس ٓؼخػلش حُـٜٞى هالٍ حُلظَس حُوخىٓش إلٓظوزخٍ ػ٤ٞف حَُكٖٔ ٝٓؾ ٓ٘ظٞٓش ٓظٌخِٓش ٖٓ حُويٓخص

ٝهخٍ ٓؼخ٤ُٚ إ حألٓخٗش ٝرٔظخرؼش ٝطٞؿ٤ٜخص طخكذ حُٔٔٞ ح٢ٌُِٔ حأل٤َٓ ٓ٘ظٍٞ رٖ ٓظؼذ رٖ ػزيحُؼ٣ِِ ٣َُٝ حُشئٕٝ حُزِي٣ش 

ٝحُو٣َٝش ك٣َظش ػ٠ِ طوي٣ْ أكؼَ حُويٓخص ُلـخؽ ر٤ض هللا حُلَحّ ٝط٤ٜجش ؿ٤ٔغ حألٝػخع حُٔ٘خٓزش ُْٜ ك٢ ٓوظِق حُٔـخالص 

ُظ٤ٌْٜٔ٘ ٖٓ أىحء ٌْٜٗٔ ك٢ أؿٞحء ٍٝكخ٤ٗش ٤ِٓٔش اٗطالهخً ٖٓ حُظٞؿ٤ٜخص حُٔخ٤ٓش ٗلٞ طٞك٤َ ٓوظِق ٓزَ حَُحكش ٝحُطٔؤ٤ٗ٘ش 

 . ُؼ٤ٞف حَُكٖٔ ٌٓ٘ ٝطُْٜٞ ٝكظ٠ ٓـخىٍطْٜ ٌُٜٙ حُزالى حُطخَٛس

ٍحكن ٓؼخ٤ُٚ هالٍ حُـُٞش ٤ًَٝ أ٤ٖٓ حُؼخطٔش حُٔويٓش ُِظؼ٤َٔ ٝحُٔشخ٣ٍغ حُٜٔ٘يّ هخُي رٖ ٓلٔي ح٤ُٜؾ ٝٓي٣َ ػخّ حَُٔحكن 

حُزِي٣ش حُٜٔ٘يّ ٛشخّ ش٢ِ ٝٓي٣َ ػخّ حُطَم حُٜٔ٘يّ ٤َُٛ ٓوخؽ ٝ ٓي٣َ ػخّ حُ٘ظخكش حُٜٔ٘يّ ٓلٔي حٍُٔٞه٢ ٝػيى ٖٓ 

 . حُٔٔئ٤ُٖٝ رخألٓخٗش
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 ملاكتة احلج امومهية ومصادرة مركبة املتسللني (تدون غفو)امسجن ػام : «اجلزيرة»انلواء اخلليوي مـ

 

 :عبد الرحمن السرٌع وسعود الشٌٌبانً- الجزٌرة 

ٓؼٞى رٖ ػزيهللا حُو١ٞ٤ِ ُِـ٣َِس أٗٚ طيٍص طٞؿ٤ٜخص ا٠ُ / ًشق ٓٔخػي ٓي٣َ حألٖٓ حُؼخّ ألٖٓ حُلؾ ٝحُؼَٔس ُٞحء

ٓي٣َحص شَؽ حُٔ٘خؽن ٝهطخػخص حألٖٓ حُؼخّ رظٌؼ٤ق حُٔظخرؼش حأل٤٘ٓش ح٤ُٔيح٤ٗش ُؼ٤ِٔخص ط٘وَ كـخؽ حُيحهَ ٖٓ ًخكش 

حُٔ٘خؽن ٝحُٔلخكظخص رخٌُِٔٔش ٝحُل٤ُِٞش ىٕٝ ه٤خّ حٌُٔخطذ ح٤ُٔٛٞش ٝحُلٔالص ؿ٤َ حُٔظَف ُٜخ ٝحُٔٔخَٓس حُٔظٞحؿي٣ٖ 

ٝهخٍ حُو١ٞ٤ِ اٗٚ ًُي ٣ؤط٢ ك٢ ظَ حُـٜٞى . ىحهَ حُٔيٕ ٖٓ حُظلخ٣َ ٝٓٔخٍٓش أػٔخُْٜ حُٔشزٞٛش ٝحُٔوخُلٚ ُِ٘ظخّ

حُٔزٌُٝش ٖٓ كٌٞٓش هخىّ حُل٤َٖٓ حُش٣َل٤ٖ ٝٓٔٞ ٢ُٝ ػٜيٙ حأل٤ٖٓ ٝٓٔٞ ٢ُٝ ٢ُٝ حُؼٜي ٝرٔظخرؼش ٝريػْ ٝطٞؿ٤ٚ 

ىحث٤ٖٔ ٖٓ طخكذ حُٔٔٞ ح٢ٌُِٔ ٣َُٝ حُيحه٤ِش ٍث٤ْ ُـ٘ش حُلؾ حُؼ٤ِخ ٝرٔظخرؼش ٓؼخىس ٓي٣َ حألٖٓ حُؼخّ حُظ٢ طئًي ىٝٓخً 

ػ٠ِ طوي٣ْ أٍه٠ حُويٓخص ُؼ٤ٞف حَُكٖٔ كـخؽ ر٤ظٚ حُلَحّ حُوخى٤ٖٓ ٖٓ ىحهَ ٝهخٍؽ حٌُِٔٔش ٝط٤َٜٔ أىحء ٌْٜٗٔ 

ر٤َٔ ٝأٖٓ ٝؽٔؤ٤ٗ٘ش ٝرظ٢ُٞ حألٖٓ حُؼخّ رٌخكش أكَػٚ ك٢ ؿ٤ٔغ ٓ٘خؽن حٌُِٔٔش ٝط٤َٜٔ ٝطٍٞ هٞحكَ حُلـخؽ حُوخى٤ٖٓ 

. ٖٓ ىحهَ حٌُِٔٔش

ٝر٤ٖ حُِٞحء حُو١ٞ٤ِ اٗٚ ر٘خء ػ٤ِٚ كوي شٌِض ُـخٕ ٍث٤ٔ٤ش ٝكَػ٤ش رخُٔيٕ ٝحُٔلخكظخص ٝاهخٓش ٗوخؽ طلظ٤ش ٓلخؿجش 

ًٔخ أػيص هطؾ أ٤٘ٓش ٓظٌخِٓش ُؼزؾ ػ٤ِٔخص ط٘وَ حُلـخؽ ٝػزؾ . ٝٓ٘ظٔش ػ٠ِ ٓوخٍؽ حُطَم حُٔئى٣ش ا٠ُ ٌٓش حٌَُٔٓش

حُٔوخُل٤ٖ ٝحُٔظ٤ِِٖٔ ٝط٤ِْٜٔٔ ُـٜش حالهظظخص إل٣وخع حُؼوٞرخص حُ٘ظخ٤ٓش حُظ٢ طظَ ا٠ُ حُٔـٖ ُٔيس ال طوَ ػٖ ػخّ 

. ٓغ ػيّ شُْٜٔٞ رؤ١ ػلٞ

. أٓخ ٓخ ٣وض حُٔظ٤ِِٖٔ ك٤ظْ ػزطْٜ إل٣وخع أهظ٠ حُؼوٞرخص حُ٘ظخ٤ٓش ػ٤ِْٜ ٝٓظخىٍس ًَٓزخطْٜ

ٝأٛخد حُو١ٞ٤ِ رخُٔٞحؽ٤ٖ٘ ٝحُٔو٤ٔ٤ٖ حَُحؿز٤ٖ ك٢ أىحء ك٣َؼش حُلؾ رخُظؤًي ٖٓ ٗظخ٤ٓش كٔالص حُلؾ حُظ٢ ٣َؿزٕٞ 

حُظؼخهي ٓؼٜخ ػٖ ؽ٣َن ٓٞهغ ُٝحٍس حُلؾ حإلٌُظ٢َٗٝ, ٝارالؽ َٓحًِ حُشَؽش ػٖ أ١ كِٔش ٣شظزٜٕٞ رٜخ ٤ُظْ حُظلون 

. ٝحُظؤًي ٖٓ ٗظخ٤ٓظٜخ, ٝإٔ ػ٠ِ ؿ٤ٔغ حُٔٞحؽ٤ٖ٘ ٝحُٔو٤ٔ٤ٖ حُظو٤ي رؤٗظٔش حُيُٝش ٝأال ٣ؼؼٕٞ أٗلْٜٔ طلض ؽخثِش حُ٘ظخّ
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  ػىل امتؼامل مع احلجاج150تدرب « امهيئة»

 

 (ٌٓش حٌَُٔٓش)ػزيهللا حُيٛخّ 

حهظظٔض حَُثخٓش حُؼخٓش ٤ُٜجش حألَٓ رخُٔؼَٝف ٝح٢ُٜ٘ ػٖ حٌَُٔ٘ ٓٔؼِش ك٢ حإلىحٍس حُؼخٓش ُِظط٣َٞ 

رخُظؼخٕٝ ٓغ حُٔؼٜي حُؼخ٢ُ ُألَٓ رخُٔؼَٝف ٝح٢ُٜ٘ ػٖ حٌَُٔ٘ حُظخرغ ُـخٓؼش أّ حُوَٟ رَٗخٓؾ ٜٓخٍحص 

ٓظيٍد ٖٓ ٓ٘ٔٞر٢  (100)حُظؼخَٓ ٓغ حُلـخؽ ٝحُٔؼظ٣َٖٔ ك٢ َٓكِظ٤ٚ حأل٠ُٝ ٝحُؼخ٤ٗش ٓٔظٜيكخ 

ٝطيٍٝ ٓلخػَحص ٌٛٙ حُيٍٝس كٍٞ اٍشخى ٝطٞؿ٤ٚ حُلـخؽ ٝحُٔؼظ٣َٖٔ . ٓظَؿٔخ (50)ح٤ُٜجش ٝ

٣ٝؤط٢ ط٘ل٤ٌ . ٝحُِحث٣َٖ رخُلٌٔش ٝحُٔٞػظش حُلٔ٘ش ٝطوي٣ْ ٓخ ٣ؼ٤ْٜ٘ ػ٠ِ أىحء كـْٜ ر٤َٔ ُٜٝٓٞش

ٌٛٙ حُزَحٓؾ حُظي٣ٍز٤ش رظٞؿ٤ٚ ٖٓ حَُث٤ْ حُؼخّ حُش٤ن حُيًظٍٞ ػزيحُِط٤ق رٖ ػزيحُؼ٣ِِ آٍ حُش٤ن 

 .َُكغ ًلخءس حُؼخ٤ِٖٓ ك٢ ح٤ُٔيحٕ ٓٔخ ٣٘ؼٌْ ا٣ـخرخ أػ٘خء طؤى٣ش ٜٓٔظْٜ ػ٠ِ حُٞؿٚ حألٓؼَ
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 "4 و 3"أ برزمه من ًؼاهون مشالك امقلة من املرحلتني 

ضة احلج  استشاري ًنصح فئات من املرىض تؼدم أ داء فًر
 

 :الرياض- سبق

أًي حُيًظٍٞ هخُي حَُ٘ٔ حٓظشخ١ٍ أَٓحع حُوِذ ٝهٔطَس حُشَح٤٣ٖ ٝحُظظ٣َٞ حُطز٤و٢ ٝح١ُٝٞ٘, إٔ ٛ٘خى كجخص ٓؼ٤٘ش ال طُ٘ظق  

رؤىحء ك٣َؼش حُلؾ, ْٝٛ أُٝجي ح٣ٌُٖ ٣ؼخٕٗٞ ٖٓ آالّ حُوِذ ٖٓ حَُٔكِش حُؼخُؼش ٝحَُحرؼش, ًٌُٝي ح٣ٌُٖ ٣شؼَٕٝ رؤُْ رخُظيٍ 

ػ٘ي حُٔش٢ ػشَس أٓظخٍ كؤهَ, اػخكش ا٠ُ أطلخد حُؼـؾ ؿ٤َ حُٔظلٌْ رٚ, ٝػ٤ن حُظ٘لْ ك٢ حَُٔكِش حُؼخُؼش ٝحَُحرؼش ٖٓ كشَ 

حُوِذ ٓغ حٗظلخم حألٍؿَ, كؼالً ػٖ ح٣َُٔغ ح١ٌُ ػخ٠ٗ ٌٓ٘ أهَ ٖٓ شَٜ ٖٓ كيٝع ؿِطش حُوِذ أٝ اؿَحء ىػخٓش ُِشَح٤٣ٖ, 

 .ٝأه٤َحً ٖٓ ُي٣ْٜ طؼ٤ن شي٣ي ك٢ طٔخٓخص حُوِذ

ٝكٌٍ حُيًظٍٞ هخُي حَُ٘ٔ هخُي, َٓػ٠ حُوِذ ح٣ٌُٖ ٣ٕ٘ٞٝ طؤى٣ش ك٣َؼش حُلؾ رؼٍَٝس حالرظؼخى ػٖ ٓ٘خؽن حالُىكخّ ٝأٝهخص 

 .حٌٍُٝس؛ ٓئًيحً إٔ ٌٛح أَٓ رـخ٣ش حأل٤ٔٛش ُِلـخؽ ػٔٞٓخً َٝٓػ٠ حُوِذ هظٞطخً 

ٝٗظق رخالرظؼخى ػٖ حُٞؿزخص حُيٓٔش حُؼو٤ِش ًؼ٤َس حُِٔق, ٝحإلًؼخٍ ٖٓ حُٔٞحثَ, ٝػيّ حإلًؼخٍ ٖٓ حٓظويحّ ٓيٍحص حُزٍٞ ألٕ 

حُـٞ ؿخف ٖٝٓ حُٔلظَٔ إٔ ٣ٔزذ ٛزٞؽخً ك٢ حُؼـؾ, ًٔخ شيى ػ٠ِ أ٤ٔٛش أهٌ حُلظَس حٌُخك٤ش ٖٓ حُّ٘ٞ ٝحالرظؼخى ػٖ حَُٜٔ 

 .ٝحالؿظٜخى

ُٝٝى حٓظشخ١ٍ أَٓحع حُوِذ ٝحُؤطَس حُيًظٍٞ هخُي حَُ٘ٔ َٓػ٠ حُوِذ ح٣ٌُٖ ٣َ٣يٕٝ أىحء ك٣َؼش حُلؾ رزؼغ حُ٘ظخثق 

حُظ٢ ال ري ٖٓ حطزخػٜخ؛ ٖٝٓ أٜٛٔخ أهٌْٛ حُظطؼ٤ٔخص حُالُٓش ٓؼَ ططؼ٤ْ حُل٠ٔ حُش٤ًٞش ٝططؼ٤ْ حألٗلِِٞٗح ح٤ُٔٓٞٔش ألٕ 

َٓػ٠ حُوِذ هخطش ٖٓ ُي٣ْٜ ػؼق ك٢ ػؼِش حُوِذ ٣ؼخٕٗٞ أًؼَ ٖٓ ؿ٤َْٛ ك٤ٔخ ُٞ أط٤زٞح رخألٗلِِٞٗح اً ٖٓ حُٔلظَٔ إٔ 

 .٣ظخرٞح رٜزٞؽ ك٢ حُوِذ

ًًَٝ إٔ ك٣َؼش حُلؾ ك٤ٜخ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔشوش ٝإٔ أؿِذ ٖٓ ٣ئى١ ك٣َؼش حُلؾ ْٛ ًزخٍ حُٖٔ ٝأؿِزْٜ ٖٓٔ ٣ؼخ٢ٗ ٖٓ َٓع 

 ."ٌُُي ال ري إٔ ٣وّٞ ح٣َُٔغ ر٣ِخٍس ؽز٤زٚ ُظلي٣ي ٓخ اًح ًخٕ ٣ٔظط٤غ حُلؾ أّ ال ٖٝٓ ػْ حُو٤خّ رظَط٤ذ ػالؿخطٚ: "حُوِذ, ٝهخٍ

طلش ػ٤ٞف "ٝحٓظؼ٤ق حُيًظٍٞ هخُي حَُ٘ٔ ك٢ حًَُِٔ حُٞؽ٢٘ ُإلػالّ ٝحُظٞػ٤ش حُظل٤ش رُٞحٍس حُظلش هالٍ رَٗخٓؾ 

 ػ٠ِ حُظٞح٢ُ, ًُٝي ُظٞػ٤ش حُلـخؽ ٝروخطش َٓػ٠ حُوِذ ْٜٓ٘ ًٝزخٍ 11ح١ٌُ ططِوٚ حُُٞحٍس ُِؼخّ حُـ" حَُكٖٔ ُ٘خ ػ٘ٞحٕ

حُٖٔ ٝحٓظوزخٍ حٓظلٔخٍحطْٜ ٝحَُى ػ٤ِٜخ رٔخ ٣ز٤ٖ كخُظْٜ حُظل٤ش ٝآٌخ٤ٗش حُو٤خّ رؤىحء ك٣َؼش حُلؾ ًُٝي ٖٓ هالٍ ٛخطق 

 .saudimoh@  ح١ٌُ هظظظٚ ُٝحٍس حُظلش ُِـٍٜٔٞ ٝكٔخد حُُٞحٍس ػ٠ِ ط٣ٞظ8002494444َحُوؾ حُٔـخ٢ٗ 

َٓػ٠ حُوِذ ٖٓٔ ٣َ٣يٕٝ أىحء ك٣َؼش حُلؾ رؼيّ حُظَىى رخٌُٛخد ا٠ُ حُطز٤ذ ػ٘ي كيٝع أ١ أػَحع " هخُي"ٝٗظق حُيًظٍٞ 

 .هِز٤ش ٓؼَ حألُْ, ػ٤ن حُظ٘لْ, حإلؿٔخء, ٝحُيٝهش

ٝػٖ حألػَحع حُظ٢ ال ري ٖٓ ٣ُخٍس ؽز٤ذ حُوِذ كٍٞح ػ٘ي حُشؼٍٞ رٜخ ًًَ حُيًظٍٞ هخُي حَُ٘ٔ أُْ ك٢ حُظيٍ, ػؼق ك٢ 

 .حُظ٘لْ, اؿٔخء, هلوخٕ, ٝحألطق ٣ُخٍس حُطز٤ذ ًٞهخ٣ش هزَ ظٍٜٞ حألػَحع

٣ـذ ػ٠ِ ٣َٓغ حُوِذ ح١ٌُ ١ٞ٘٣ حُلؾ ػٍَٝس أهٌ ٤ًٔخص ًخك٤ش ٖٓ حألى٣ٝش ٝحُظ٢ طٌل٢ كظ٠ رؼي حالٗظٜخء ٖٓ : "ٝأػخف

 ."أىحء حُل٣َؼش, ٝحُلَص ػ٠ِ ط٘خٍٝ حألى٣ٝش ٝرخٗظظخّ ٝػيّ حُظٞهق ػٖ أهٌٛخ ٜٓٔخ ًخٗض حألٓزخد اال طلض اشَحف حُطز٤ذ

ّ ٖٓ حُٔخػش حُٞحكيس ظَٜح 2014/ 9/ 16ٛـ حُٔٞحكن 1435/ 11/ 21ؿي٣َ رخًٌَُ إٔ حًَُِٔ ٤ٓٔظؼ٤ق ٣ّٞ ؿي حُؼالػخء 

ٝكظ٠ حُؼخُؼش ػظَح أهظخث٤ش حُظـ٣ٌش حُؼالؿ٤ش ٜٓخ حُؼٔخف ُظ٣ِٝي حُلـخؽ ر٘ظخّ ؿٌحث٢ طل٢ ٓظٞحُٕ أػ٘خء طؤى٣ش ك٣َؼش 

حُلـخؽ ٓٔخ ٣ـ٘زْٜ حٌُؼ٤َ ٖٓ حُٔشخًَ حُظل٤ش ٖٓ طْٔٔ ؿٌحث٢ ٝآٔخى ٝػَٔ ٛؼْ ٝؿ٤َٛخ ٝحُظ٢ هي طؼ٤ن طلًَْٜ ٝأىحثْٜ 

 .ُِل٣َؼش ر٤َٔ ُٜٝٓٞش
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