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 أأمري املدينة املنورة يتفقد جناح الأدالء يف مؼرض بنيان

 
 محمد قاسم- تصوٌر 

صاس فبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١قً ثٓ عٍّبْ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض أ١ِش ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح عٕبػ اٌّإعغخ األ١ٍ٘خ 

ؽ١ش سؽت عّٖٛ ثشؤعبء ِىبرت ؽإْٚ اٌؾغبط  (ث١ٕبْ  )ٌألدالء اٌّمبَ مّٓ ِؼشك ئداسح اٌؾشاوخ فٟ ػ١ٍّبد اٌؾظ 

اٌز٠ٓ وبٔٛا ثغٕبػ اٌّإعغخ وّؾبسوخ ِٓ ِىبرت ؽإْٚ اٌؾغبط ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ف١ّب اعزؼشك اٌذوزٛس ٠ٛعف ثٓ أؽّذ 

ؽٛاٌخ سئ١ظ ِغٍظ ئداسح اٌّإعغخ أُ٘ اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب اٌّإعغخ ٌن١ٛف اٌشؽّٓ ؽغبط ث١ذ هللا اٌؾشاَ ٚ صٚاس 

٠ٚمذَ ِٕغٛثٛ اٌّإعغخ ؽٍمخ ِزىبٍِخ ِٓ اٌؼًّ إٌّظُ ٌخذِخ م١ٛف اٌشؽّٓ . ِغغذ ٔج١ٗ ػ١ٍٗ أفنً اٌقالح ٚ اٌغالَ 

أصٕبء ٚعٛدُ٘ فٟ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ثبٌجذا٠خ اٌّجىشح ٌٍّإعغخ فٟ ئػذاد خطزٙب ٌّٛعُ اٌؾظ ٚ رغ١ٕذ ِئبد اٌىٛادس اإلداس٠خ 

ٚ ا١ٌّذا١ٔخ ٚ اٌف١ٕخ ِٓ ِٛظف١ٓ دائ١ّٓ ٚ ِٛع١١ّٓ ، ٚ رٛف١ش ِخزٍف اٌزغ١ٙضاد ٌزٕف١ز ثٕٛد اٌخطخ اٌزٟ رشوض ػٍٟ 

رمذ٠ُ خذِبد ِجبؽشح ٌن١ٛف اٌشؽّٓ ٚ رؾى١ً ٌغبْ ِىٍفخ ثّزبثؼخ خذِخ اٌؾغبط ِٕز ٚفٌُٛٙ ٚ ؽزٝ ِغبدسرُٙ 

ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ راد اٌؼاللخ ثأػّبي اٌؾظ ، ٚ أٚمؼ سئ١ظ ِغٍظ ئداسح اٌّإعغخ األ١ٍ٘خ ٌألدالء 

 (ث١ٕبْ  )ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح اٌذوزٛس ٠ٛعف ثٓ أؽّذ ؽٛاٌخ أْ عٕبػ اٌّإعغخ فٟ ِؼشك ئداسح اٌؾشاوخ فٟ أػّبي اٌؾظ 

٘ـ ٠مذَ ّٔٛرعبً ِقغشاً ٌّٕظِٛخ ػًّ اٌّإعغخ ٚ أثشص اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب ٌن١ٛف اٌشؽّٓ فٟ 1435ٌٙزا اٌؼبَ 

ِشؽٍزٟ ِب لجً ِٚب ثؼذ اٌؾظ ، ٚ ِؾ١شاً ئٌٝ أْ اٌّإعغخ رفزؼ ثبة اٌزٛظ١ف اٌّٛعّٟ الٌزؾبق ِئبد اٌؾجبْ اٌغؼٛد١٠ٓ 

ثبٌؼًّ اٌّٛعّٟ فٟ اٌّإعغخ ٌٍّؾبسوخ فٟ خذِخ م١ٛف اٌشؽّٓ ٚ ث١ٓ اٌذوزٛس أْ اٌّإعغخ رز١ؼ ٌضٚاس اٌّؼشك ِٓ 

اٌؾغبط ٚ اٌّٛاه١ٕٓ ٚ اٌّم١ّ١ٓ اإلهالع ػٍٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخذِبد ٚ اٌزؼشف ػٓ لشة ػٍٝ آ١ٌخ ػًّ اٌّإعغخ ، ِؾ١شاً 

ئٌٟ ِب رمذِٗ ؽىِٛخ خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌؾش٠ف١ٓ ٌن١ٛف اٌشؽّٓ فٟ ِىخ اٌّىشِخ ٚ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٚ اٌّؾبػش اٌّمذعخ ، 

ِٕٛ٘ب ثب٘زّبَ ِٚزبثؼخ فبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١قً ثٓ عٍّبْ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض أ١ِش ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح اٌزٞ 

 .٠مف خٍف وً ٔغبػ رؾممٗ اٌمطبػبد اٌؾى١ِٛخ ٚاأل١ٍ٘خ اٌؼبٍِخ فٟ ِغبي خذِخ م١ٛف اٌشؽّٓ
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  أ الف وظيفة نوش باب خبطة جشغيل مؤسسة مطويف أأفريقيا نوحج5أألرث من 

 
 )مكة المكرمة)واس

اػزّذ ٚص٠ش اٌؾظ اٌذوزٛس ثٕذس ثٓ ِؾّذ ؽغبس، اٌخطخ اٌزؾغ١ٍ١خ ٌّإعغخ ِطٛفٟ ؽغبط اٌذٚي 

 أٌف ؽبط، 170، ٚاٌٙبدفخ ٌخذِخ ؽغبعٙب اٌجبٌغ ػذدُ٘ 1435األفش٠م١خ غ١ش اٌؼشث١خ ٌّٛعُ ؽظ 

 آالف فشفخ ػًّ ِٛع١ّخ ٌٍؾجبة 5ٚوؾفذ اٌخطخ اٌزٟ أفذسرٙب اٌّإعغخ ػٓ رٛف١ش أوضش ِٓ 

اٌغؼٛدٞ اٌّإً٘ ِٓ اٌغٕغ١ٓ، ٌالعزفبدح ُِٕٙ فٟ اٌغٛأت اٌزٕف١ز٠خ ٌخطخ ؽظ ٘زا اٌؼبَ، ئمبفخً ئٌٝ 

 ِٛظفخ، رزٌٛٝ ِزبثؼخ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍؾبعبد فٟ ِغبوٕٙٓ 28ئٔؾبئٙب ٌغٕخ ٔغبئ١خ ِىٛٔخ ِٓ 

 .ٚرفمذ٘ٓ فٟ اٌّشافك اٌقؾ١خ ؽبي دخٛي اٌجؼل ِٕٙٓ ٌزٍمٟ اٌؼالط ٚاإلؽشاف ػٍٝ سػب٠زٙٓ فؾ١ب

2 



 

 

  

 

ن  مفًا مهنم جاؤوا ػرب املطار وغدا ذروة أأغامل املومس350قال ا    أأ

ىل املدينة منذ مطوع ذي امقؼدة" 492690"امبيجاوي   حاجًا يصوون ا 

 
 :اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح- عجك - خبٌذ اٌؾبِبٟٔ 

وؾف ِذ٠ش ػبَ فشع ٚصاسح اٌؾظ ثّٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ِؾّذ اٌج١غبٚٞ أْ اٌؾغبط اٌمبد١ِٓ ٌٍّذ٠ٕخ إٌّٛسح ِٕز  

 .ؽبعبً " 492690"ِطٍغ ؽٙش رٞ اٌمؼذح ؽزٝ ا١ٌَٛ ثٍغ 

أْ ٚفٛي اٌؾغبط ػجش ِطبس اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح اٌذٌٟٚ رمذُِٙ ِٓ  "عجك"ٚفٟ اٌزفبف١ً، أفبد اٌج١غبٚٞ فٟ  ؽذ٠ضٗ ٌـ

ؽ١ش األػذاد اٌمبد١ِٓ ِٓ ئٔذ١ٔٚغ١ب، ٚإٌٙذ ٚرشو١ب ١ٔٚغ١ش٠ب ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌذٚي ٚلذ رغبٚص ػذدُ٘ ؽزٝ ا١ٌَٛ 

 . ؽبط ػجش اٌّطبس350.000

ٌٚفذ اٌج١غبٚٞ ئٌٝ أخفبك وج١ش فٟ ػذد اٌؾغبط اٌمبد١ِٓ ِٓ ثالدُ٘ ػٓ هش٠ك اٌجش ٔز١غخ األؽذاس فٟ ثؼل 

 . ؽبط فمو2000اٌذٚي اٌّغبٚسح ؽ١ش ٚفً ئٌٝ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ثشاً ؽزٝ ا١ٌَٛ ألً ِٓ 

ٚث١ٓ ِذ٠ش ػبَ فشع ٚصاسح اٌؾظ ثّٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح أْ غذاً اٌخبِظ ٚاٌؼؾش٠ٓ ِٓ رٞ اٌمؼذح ٘ٛ آخش ٠َٛ 

٠غّؼ ف١ٗ ثٛفٛي اٌؾغبط ِٓ ِىخ اٌّىشِخ ٚعذح ئٌٝ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ثشاً، ٠ّٚضً رسٚح أػّبي ِٛعُ اٌؾظ فٟ 

 . عبػخ24اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح خالي 

ٚأوذ اٌج١غبٚٞ أْ فشع ٚصاسح اٌؾظ أػذ خطخ هٛاسب ثّؾبسوخ اٌّإعغخ األ١ٍ٘خ ٌإلدالء ٚإٌمبثخ اٌؼبِخ ٌٍغ١بساد 

ِٚىزت ئسؽبد ؽبفالد ٔمً اٌؾغبط ٚرٌه ٌز١غ١ش ػ١ٍّبد اٌزؾغ١ً ٚؽشوخ ٔمً اٌؾغبط ِٓ ٚاٌٝ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، ٚ 

 . عبػخ24ع١زُ اعزمجبي ٔؾٛ ِبئخ أٌف ؽبط ِٚغبدسح ٔؾٛ عجؼ١ٓ أٌف ؽبط ِٓ اٌّذ٠ٕخ خالي 

ٚاخززُ ِذ٠ش اٌفشع اٌج١غبٚٞ أْ فشع ٚصاسح اٌؾظ ٠ٕغك ػٕذ رٕف١ز اٌخطخ اٌزؾغ١ٍ١خ ٌٙزا ا١ٌَٛ ِغ فشػٟ اٌٛصاسح  

ثّىخ اٌّىشِخ ٚعذح ٚثّزبثؼخ ٚص٠ش اٌؾظ اٌذوزٛس ثٕذس ؽغبس، ِؾ١شاً ئٌٝ أْ وبفخ اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ فٟ اٌّذ٠ٕخ 

إٌّٛسح رؾبسن فٟ اٌخذِخ، ٚ رمذَ اٌذػُ ٚاٌّغبٔذح ٚاٌزٕغ١ك ثزىبًِ ربَ رشػبٖ ٌغٕخ اٌؾظ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ثم١بدح 

أ١ِش إٌّطمخ األ١ِش ف١قً ثٓ عٍّبْ ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض ٌزؾم١ك أفنً اٌخذِبد ٌؾغبط ث١ذ هللا اٌؾشاَ، ٚ صٚاس ِذ٠ٕخ 

 .اٌّقطفٝ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ
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  أ مية متنفيذ خطة احلج ابملدينة1344موظًفا و 4876 

 

اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح- ٚاط   

20/09/2014اٌغجذ   

أوذ أ١ِٓ ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح اٌذوزٛس خبٌذ ثٓ ػجذاٌمبدس هب٘ش أْ اعزؼذاداد األِبٔخ ٌّٛعُ ؽظ ٘زا اٌؼبَ رزُ 

ٚفك خطخ ِٕٙغ١خ ؽبٍِخ ِٛصػخ ػٍٝ ِخزٍف اإلداساد اٌّؼ١ٕخ ٚاٌجٍذ٠بد اٌزبثؼخ ٌألِبٔخ فٟ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح 

ٚاٌنٛاؽٟ ٚثٍذ٠بد اٌّؾبفظبد، ٚرٌه ثزٛع١ٗ ِٓ فبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ِٕقٛس ثٓ ِزؼت ٚص٠ش 

اٌؾإْٚ اٌجٍذ٠خ ٚاٌمش٠ٚخ ٚئؽشاف ِٚزبثؼخ ِٓ فبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١قً ثٓ عٍّبْ أ١ِش ِٕطمخ 

 .اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح سئ١ظ ٌغٕخ اٌؾظ ثبٌّٕطمخ

 ِٓ ؽٙش ِؾشَ اٌمبدَ، رؾزًّ ػٍٝ ِغبساد اٌؼًّ فٟ اٌخذِبد اٌجٍذ٠خ 15ٚأفبد أْ اٌخطخ اٌزٟ رّزذ ئٌٝ اٌـ 

راد اٌؼاللخ ثأػّبي اٌؾظ ١ٌزُ رمذ٠ّٙب ثقٛسح ِز١ّضح ٌن١ٛف اٌشؽّٓ ٚصٚاس اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، فناًل ػٓ 

رىبًِ األػّبي اٌّغذٌٚخ فٟ اٌخطخ ِغ عٙٛد غ١ش٘ب ِٓ اٌخذِبد اٌّمذِخ ِٓ اٌمطبػبد اٌؾى١ِٛخ ٚاأل١ٍ٘خ 

 .األخشٜ راد اٌؼاللخ ثأػّبي اٌؾظ

 24ٚث١ٓ أٔٗ رُ عذٌٚخ اٌّٙبَ ٚاٌخذِبد اٌجٍذ٠خ اٌّؾذدح فٟ اٌخطخ ػٍٝ ٔؾٛ ِىضف ِزٛافً ػٍٝ ِذاس اٌـ 

 ِٛظفًب ِٓ اٌؼب١ٍِٓ اٌّإ١ٍ٘ٓ فٟ ِخزٍف اخزقبفبد اٌؼًّ 4876عبػخ، الفزًب ئٌٝ أٔٗ ٠زٌٛٝ رٕف١ز رٌه 

 آ١ٌخ، ئمبفخ ئٌٝ رغ١ٙضاد ػًّ رم١ٕخ رزٕبعت ِغ ِزطٍجبد اٌؼًّ فٟ ِغبالد اٌشلبثخ 1344اٌجٍذٞ، ٠ذػُّٙ 

 .اٌقؾ١خ ٚإٌظبفخ ٚاألعٛاق ٚاٌّخزجش ٚاٌّغبٌخ ٚاٌّىبفؾخ ٚخذِبد رغ١ٙض اٌٛف١بد

ٚفٟ عبٔت اٌغٙٛد اٌزٟ رمذِٙب األِبٔخ ٌّغبٔذح اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ األخشٜ اٌّؼ١ٕخ ثّٛعُ اٌؾظ أفبد اٌذوزٛس 

 ِٛظفًب ِزخقًقب رُ رأ١ٍُ٘ٙ ٌٍّٙبَ 20هب٘ش أْ األِبٔخ رؾبسن فٟ ٌغٕخ ئعىبْ اٌؾغبط ثفش٠ك ػًّ ِىْٛ ِٓ 

 .إٌّبهخ ثؼٍُّٙ فٟ ٘زٖ اٌٍغٕخ
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 اغامتد خطة أأماهة منطقة املدينة املنورة يف مومس جح هذا امؼام

 

 :ِشٚاْ لقبؿ- اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح 

اػزّذ ِؼبٌٟ أ١ِٓ ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح اٌذوزٛس خبٌذ هب٘ش خطخ األِبٔخ ٌّٛعُ ؽظ ٘زا اٌؼبَ، ٚرٌه ثزٛع١ٗ ِٓ فبؽت 

اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ِٕقٛس ثٓ ِزؼت ٚص٠ش اٌؾإْٚ اٌجٍذ٠خ ٚاٌمش٠ٚخ ٚئؽشاف ِٚزبثؼخ ِٓ فبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش 

 15ٚث١ٓ ِؼب١ٌٗ أْ اٌخطخ اٌزٟ رّزذ ئٌٝ اٌـ . ف١قً ثٓ عٍّبْ، أ١ِش ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح سئ١ظ ٌغٕخ اٌؾظ ثبٌّٕطمخ

رؾًّ ِغبساد اٌؼًّ فٟ اٌخذِبد اٌجٍذ٠خ راد اٌؼاللخ ثأػّبي اٌؾظ ١ٌزُ رمذ٠ّٙب ثقٛسح ِز١ّضح ، ِٓ ؽٙش ِؾشَ اٌمبدَ

ٌن١ٛف اٌشؽّٓ ٚصٚاس اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، فنالً ػٓ رىبًِ األػّبي اٌّغذٌٚخ فٟ اٌخطخ ِغ عٙٛد غ١ش٘ب ِٓ اٌخذِبد 

. اٌّمذِخ ِٓ اٌمطبػبد اٌؾى١ِٛخ ٚاأل١ٍ٘خ األخشٜ راد اٌؼاللخ ثأػّبي اٌؾظ

 عبػخ، الفزبً 24ٚث١ٓ أٔٗ رُ عذٌٚخ اٌّٙبَ ٚاٌخذِبد اٌجٍذ٠خ اٌّؾذدح فٟ اٌخطخ ػٍٝ ٔؾٛ ِىضف ِزٛافً ػٍٝ ِذاس اٌـ 

.  آ١ٌخ٠1344ذػُّٙ ،  ِٛظفبً ِٓ اٌؼب١ٍِٓ اٌّإ١ٍ٘ٓ فٟ ِخزٍف اخزقبفبد اٌؼًّ اٌجٍذ4876ٞئٌٝ أٔٗ ٠زٌٛٝ رٕف١ز رٌه 

ئمبفخ ئٌٝ رغ١ٙضاد ػًّ رم١ٕخ رزٕبعت ِغ ِزطٍجبد اٌؼًّ فٟ ِغبالد اٌشلبثخ اٌقؾ١خ ٚإٌظبفخ ٚاألعٛاق ٚاٌّخزجش 

ئٌٝ عبٔت اٌٍغبْ اٌّؾزشوخ ِغ عٙبد ؽى١ِٛخ أخشٜ ِضً ٌغٕخ ِشالجخ ، ٚاٌّغبٌخ ٚاٌّىبفؾخ ٚخذِبد رغ١ٙض اٌٛف١بد

ٚرٕظ١ُ ٔؾبه اٌجبػخ اٌغبئ١ٍٓ فٟ إٌّطمخ اٌّشوض٠خ ٚأِبوٓ اٌض٠بسح ثغ١ذ اٌؾٙذاء ِٚغغذ لجبء ِٚغغذ اٌمجٍز١ٓ 

 ِجغطبً ٔظب١ِبً فٟ رٍه اٌّٛالغ خبمغ ٌٍشلبثخ ٠ٚزُ ثزي اٌغٙذ ِغ اٌٍغٕخ فٟ 500ؽ١ش رُ رخق١ـ أوضش ِٓ ، ٚا١ٌّمبد

. ِىبفؾخ اٌجبػخ اٌّخبٌف١ٓ ِٕٚغ ِنب٠مزُٙ ٌؾشوخ اٌّؾبح ثٙب فٟ رٍه اٌّٛالغ

ٚفٟ عبٔت اٌغٙٛد اٌزٟ رمذِٙب األِبٔخ ٌّغبٔذح اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ األخشٜ اٌّؼ١ٕخ ثّٛعُ اٌؾظ أفبد اٌذوزٛس هب٘ش أْ 

.  ِٛظفبً ِزخققبً رُ رأ١ٍُ٘ٙ ٌٍّٙبَ إٌّبهخ ثؼ20ٍُّٙاألِبٔخ رؾبسن فٟ ٌغٕخ ئعىبْ اٌؾغبط ثفش٠ك ػًّ ِىْٛ ِٓ 
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  أ مية ينفذون خطة جح هذا امؼام1344 موظفًا و 4876أأمني املدينة املنورة 

 

 ٚاط ــ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح

أوذ ِؼبٌٟ أ١ِٓ ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح اٌذوزٛس خبٌذ ثٓ ػجذ اٌمبدس هب٘ش أْ اعزؼذاداد األِبٔخ ٌّٛعُ ؽظ ٘زا اٌؼبَ رزُ 

ٚفك خطخ ِٕٙغ١خ ؽبٍِخ ِٛصػخ ػٍٝ ِخزٍف اإلداساد اٌّؼ١ٕخ ٚاٌجٍذ٠بد اٌزبثؼخ ٌألِبٔخ فٟ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٚاٌنٛاؽٟ 

ٚرٌه ثزٛع١ٗ ِٓ فبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ِٕقٛس ثٓ ِزؼت ٚص٠ش اٌؾإْٚ اٌجٍذ٠خ ٚاٌمش٠ٚخ ، ٚثٍذ٠بد اٌّؾبفظبد

ٚئؽشاف ِٚزبثؼخ ِٓ فبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١قً ثٓ عٍّبْ أ١ِش ِٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح سئ١ظ ٌغٕخ اٌؾظ 

 .ثبٌّٕطمخ

رؾزًّ ػٍٝ ِغبساد اٌؼًّ فٟ اٌخذِبد اٌجٍذ٠خ راد ،  ِٓ ؽٙش ِؾشَ اٌمبد15َٚأفبد ِؼب١ٌٗ أْ اٌخطخ اٌزٟ رّزذ ئٌٝ اٌـ 

فنالً ػٓ رىبًِ األػّبي ، اٌؼاللخ ثأػّبي اٌؾظ ١ٌزُ رمذ٠ّٙب ثقٛسح ِز١ّضح ٌن١ٛف اٌشؽّٓ ٚصٚاس اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح

اٌّغذٌٚخ فٟ اٌخطخ ِغ عٙٛد غ١ش٘ب ِٓ اٌخذِبد اٌّمذِخ ِٓ اٌمطبػبد اٌؾى١ِٛخ ٚاأل١ٍ٘خ األخشٜ راد اٌؼاللخ ثأػّبي 

 .اٌؾظ

 عبػخ، الفزبً 24ٚث١ٓ أٔٗ رُ عذٌٚخ اٌّٙبَ ٚاٌخذِبد اٌجٍذ٠خ اٌّؾذدح فٟ اٌخطخ ػٍٝ ٔؾٛ ِىضف ِزٛافً ػٍٝ ِذاس اٌـ 

 ٠1344ذػُّٙ ،  ِٛظفبً ِٓ اٌؼب١ٍِٓ اٌّإ١ٍ٘ٓ فٟ ِخزٍف اخزقبفبد اٌؼًّ اٌجٍذ4876ٞئٌٝ أٔٗ ٠زٌٛٝ رٕف١ز رٌه 

ئمبفخ ئٌٝ رغ١ٙضاد ػًّ رم١ٕخ رزٕبعت ِغ ِزطٍجبد اٌؼًّ فٟ ِغبالد اٌشلبثخ اٌقؾ١خ ٚإٌظبفخ ٚاألعٛاق ، آ١ٌخ

ئٌٝ عبٔت اٌٍغبْ اٌّؾزشوخ ِغ عٙبد ؽى١ِٛخ أخشٜ ِضً ٌغٕخ ، ٚاٌّخزجش ٚاٌّغبٌخ ٚاٌّىبفؾخ ٚخذِبد رغ١ٙض اٌٛف١بد

ِشالجخ ٚرٕظ١ُ ٔؾبه اٌجبػخ اٌغبئ١ٍٓ فٟ إٌّطمخ اٌّشوض٠خ ٚأِبوٓ اٌض٠بسح ثغ١ذ اٌؾٙذاء ِٚغغذ لجبء ِٚغغذ اٌمجٍز١ٓ 

 ِجغطبً ٔظب١ِبً فٟ رٍه اٌّٛالغ خبمغ ٌٍشلبثخ ٠ٚزُ ثزي اٌغٙذ ِغ اٌٍغٕخ فٟ 500ؽ١ش رُ رخق١ـ أوضش ِٓ ، ٚا١ٌّمبد

 .ِىبفؾخ اٌجبػخ اٌّخبٌف١ٓ ِٕٚغ ِنب٠مزُٙ ٌؾشوخ اٌّؾبح ثٙب فٟ رٍه اٌّٛالغ

ٚفٟ عبٔت اٌغٙٛد اٌزٟ رمذِٙب األِبٔخ ٌّغبٔذح اٌغٙبد اٌؾى١ِٛخ األخشٜ اٌّؼ١ٕخ ثّٛعُ اٌؾظ أفبد اٌذوزٛس هب٘ش أْ 

 ِٛظفبً ِزخققبً رُ رأ١ٍُ٘ٙ ٌٍّٙبَ إٌّبهخ ثؼٍُّٙ فٟ 20األِبٔخ رؾبسن فٟ ٌغٕخ ئعىبْ اٌؾغبط ثفش٠ك ػًّ ِىْٛ ِٓ 

ف١ّب رؾبسن ثؾىً أعبعٟ فٟ وً ِب ٘ٛ مّٓ اخزقبفٙب ِٚغإ١ٌٚبرٙب ِٓ اٌخذِبد فٟ ِٛالغ رٛاعذ ، ٘زا اٌٍغٕخ

ئر أْ ِٓ مّٓ ِؾبسوزٙب ر١ٙئخ ِشوض خذِبد اٌؾغبط ِٚٛالف اٌؾبفالد ػٍٝ هش٠ك اٌٙغشح ٚرٌه ، اٌؾغبط ٚاٌضٚاس

ثزٕف١ز أػّبي اٌغفٍزخ ٚاألسففخ ٚاإلعفٍذ ٚاإلٔبسح لجً لذَٚ اٌؾغبط ِٚزبثؼخ ف١بٔزٙب ٚرأ١ِٓ أوؾبن اٌخذِخ ِغ رٕف١ز 

 .خذِبد إٌظبفخ هٛاي فزشح ِٛعُ اٌؾظ ٚرٌه ثبٌزؼبْٚ ٚاٌزٕغ١ك ِغ اٌغٙبد اٌّؼ١ٕخ ثزٍه اٌّٛالغ
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 وسط منظومة متاكمةل من اخلدمات

 هصف مويون مصل من احلجاج وامزوار يؤدون صالة ادلؼة ابملسجد امنبوي

 

 (المدٌنة المنورة)سامً المغامسً 

أدى أكثر من نصف ملٌون مصل صالة الجمعة أمس فً المسجد النبوي الشرٌف وسط منظومة من الخدمات المتكاملة وفرتها 

 .الجهات الحكومٌة بمتابعة صاحب السمو الملكً األمٌر فٌصل بن سلمان أمٌر منطقة المدٌنة المنورة

 ألف 200 ألف حاج، منهم أكثر من 250وأفاد تقرٌر إحصائً صادر من فرع وزارة الحج أنه وصل إلى المدٌنة المنورة أكثر من 

 .حاج عبر مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً

إلى ذلك، كثفت وكالة الرئاسة العامة لشإون المسجد النبوي خدماتها مع تزاٌد توافد الزوار، وذلك فً إطار خطتها لموسم حج هذا 

 . كادر من الموظفٌن والموظفات الرسمٌٌن والموسمٌٌن5000العام التً انطلقت مٌدانٌا مإخرا، وٌتولى تنفٌذها 

وأوضح نائب الرئٌس العام لشإون المسجد النبوي الشٌخ عبدالعزٌز بن عبدهللا الفالح أن الخطة تؤتً فً ضوء توجٌهات القٌادة 

بتقدٌم أكمل الرعاٌة وأفضل الخدمات لضٌوف بٌت هللا الحرام زوار مسجد رسوله صلى هللا علٌه وسلم لٌإدوا عباداتهم فً راحة 

 .واطمئنان

وبٌن أنه تم زٌادة الطاقة التشغٌلٌة والخدمٌة فً موسم الحج بما ٌتناسب مع عدد الزوار والمصلٌن، وزٌادة اآللٌات والتجهٌزات، 

وتعٌٌن عدد كاف من المراقبٌن والمراقبات لتقدٌم خدمات التوجٌه واإلرشاد وتنظٌم حركة الدخول والخروج للمسجد وساحاته 

 .واإلشراف على نظافته ومرافقه وحراسة أبوابه وأعمال التشغٌل والصٌانة

وأوضح أن وكالة شإون المسجد النبوي زادت من برامجها التدرٌبٌة للعاملٌن بموسم الحج لتؤهٌلهم للعمل بالمسجد النبوي خالل 

 من محرم 20درسا فً الفترة من العاشر من ذي القعدة الجاري حتى  (180)الموسم، وزٌادة عدد الدروس العلمٌة إلى أكثر من 

المقبل وتوزٌع النشرات والكتب التً تعنى بآداب الزٌارة وأمور العبادة، ورفع قدرة المكتبة الصوتٌة بزٌادة مواد التسجٌل لدروس 

المسجد النبوي وخطبه وتالوات أئمته، وتخصٌص حلقات للزائرات غٌر الناطقات باللغة العربٌة، وزٌادة عدد المصاحف فً أروقة 

 .المسجد وترجمات معانً القرآن

 ألف حافظة لمٌاه زمزم مع الكاسات النظٌفة وتوزٌعها فً 15وفٌما ٌخص الخدمات المباشرة أوضح أن الخطة تضمنت توفٌر 

طن، وتشغٌل وزٌادة عدد برادات الماء فً  (300)أنحاء المسجد، ومضاعفة ما ٌنقل من مٌاه زمزم من مكة المكرمة لٌصل إلى 

( 385)خزانا، مع الكاسات النظٌفة ذات االستخدام الواحد، إضافة إلى عشرٌن موقعا للمشارب بها  (40)ساحات المسجد إلى 

 .نافورة شرب

وفً سٌاق آخر، واصلت المدٌرٌة العامة للشإون الصحٌة بمنطقة المدٌنة المنورة تنفٌذ خطتها التشغٌلٌة التً أطلقتها مإخرا، 

 7بهدف تقدٌم خدماتها العالجٌة والطبٌة لحجاج بٌت هللا الحرام وزوار المسجد النبوي فً موسم حج هذا العام، وحددت المدٌرٌة 

 سرٌرا للعناٌة المركزة، تم تجهٌزها بؤفضل اإلمكانات العالجٌة 135 سرٌر، منها 1000مستشفٌات بإجمالً سعة سرٌرٌه تبلغ 

 مركزا صحٌا مستداما وموسمٌا تقع 20وهٌؤت صحة المدٌنة المنورة . والوقائٌة لخدمة زوار مدٌنة المصطفى صلى هللا علٌه وسلم

وأوضح مدٌر مرور المدٌنة اللواء محمد بن عجالن الشنبري أن . حول المسجد النبوي ومناطق سكن الحجاج فً المدٌنة المنورة

اإلدارة استحدثت ست نقاط أمنٌة لفرز ونقل الحافالت إلى المدٌنة المنورة ومدٌنة حجاج الجو والبحر عبر جمٌع المنافذ البرٌة مع 

 . فردا وضابطا لتنفٌذ الخطة المرورٌة خالل حج هذا العام1344بداٌة موسم الحج، الفتا إلى اشتراك 

من جهته، أوضح مدٌر عام مطار األمٌر محمد بن عبدالعزٌز الدولً المهندس عبدالفتاح بن محمد عطا، أنه وصلت حتى األربعاء 

 . رحلة ٌومٌا، وبٌن أن الرابع من ذي الحجة هو الٌوم األخٌر الستقبال رحالت الحج70 رحلة حج بمعدل 1500الماضً 
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 «حنبك اي ضيف امرمحن»ابلأهازجي وشؼار 

 طالب طيبة يس تقبوون احلجاج يف املطار

 
( المدينة المنورة)مي المغامسي سا

اٌزٞ رم١ّٗ ٚرؾشف ػ١ٍٗ ٚصاسح اٌؾظ، ِّضٍخ فٟ فشع اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، ٠ٚغزّش ٌّذح « ٔؾجه ٠ب م١ف اٌشؽّٓ»فٟ ئهبس ثشٔبِظ 

هبٌجب ِٓ هالة اٌّشاؽً « 90»٠ِٛب، ثبٌزؼبْٚ ِغ ئداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ِٚىزت سػب٠خ اٌؾجبة ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، ؽبسن ٔؾٛ « 20»

 ؽبط ِٓ عٕغ١بد ِخزٍفخ فٟ ِطبس األ١ِش ِؾّذ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اٌذٌٟٚ، ئر لذَ اٌطالة 2000االثزذائ١خ فٟ اعزمجبي ِب ٠ض٠ذ ػٍٝ 

ّٔبرط ِٓ اٌّٛسٚس اٌّذ٠ٕٟ اٌزٞ اؽزٙش ثٗ أ٘بٌٟ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح فٟ ؽغٓ اعزمجبي م١ٛف اٌشؽّٓ ِٓ صٚاس اٌّغغذ إٌجٛٞ ػٍٝ 

ٚثذأ اٌجشٔبِظ ثبأل٘بص٠ظ اٌّذ١ٕ٠خ اٌزٟ وبٔذ رشدد لذ٠ّب ػٕذ ٚفٛي اٌؾغبط ئٌٝ اٌّذ٠ٕخ، ف١ّب عبسع اٌّؾبسوْٛ ِٓ . ِش اٌزبس٠خ

ٚث١ٓ . اٌطالة فٟ رمذ٠ُ ِبء صِضَ ٚرّش اٌؼغٛح ٚاٌٛسد اٌّذ٠ٕٟ ٚاٌّشػ فٟ ِؾٙذ ٌمٟ اعزؾغبْ اٌؾغبط ٚثذا ع١ٍب ػٍٝ ِؾ١بُ٘

٠ٙذف فٟ « ٔؾجه ٠ب م١ف اٌشؽّٓ»ِذ٠ش ػبَ فشع ٚصاسح اٌؾظ ثّٕطمخ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ِؾّذ ثٓ ػجذاٌشؽّٓ اٌج١غبٚٞ أْ ثشٔبِظ 

األعبط ئٌٝ غشط ل١ّخ خذِخ م١ٛف اٌشؽّٓ فٟ ٔفٛط إٌؼء ٚؽشف ٘زٖ اٌخذِخ اٌزٟ ٔؾأ ػ١ٍٙب ا٢ثبء ٚاألعذاد، ٚث١بْ أ١ّ٘زٙب 

ٚفنٍٙب ٚث١بْ اٌٛعٗ اٌّؾشق ألثٕبء اٌٍّّىخ ػبِخ، ٚاٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح خبفخ، ٚر١ّضُ٘ ثخذِخ صٚاس اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ِٓ اٌؾغبط 

ٚاٌّؼزّش٠ٓ ٚرغخ١ش هبلبد اٌؾجبة ٚلذسارُٙ فٟ خذِخ م١ٛف اٌشؽّٓ ٚئظٙبس ِؼٕٝ اٌؾت اٌؾم١مٟ ٚرمذ٠ش اٌضائش ٚئثشاص ِؼبٟٔ 

األخٛح اإلعال١ِخ، ِؾ١شا ئٌٝ أْ سعبٌخ اٌجشٔبِظ ٟ٘ اٌزشؽ١ت ثؾغبط ث١ذ هللا اٌؾشاَ ٚصٚاس اٌّغغذ إٌجٛٞ اٌؾش٠ف فٛس ٚفٌُٛٙ 

ٌٍّذ٠ٕخ إٌّٛسح، ٚئثشاص اٌؾفبٚح ٚاإلوشاَ اٌزٟ ٠فخش ثٙب أثٕبء اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح، ٚر١ّٕخ ٘زٖ اٌم١ُ فٟ إٌؼء ثّب ٠ؾمك سؤ٠خ ٚرطٍؼبد 

 .اٌذٌٚخ ٚسػب٠زٙب ٌن١ٛف اٌشؽّٓ ثؾفبٚح ٚئوشاَ

ِٚٓ عٙزٗ، أوذ ِذ٠ش ػبَ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٔبفش ثٓ ػجذهللا اٌؼجذاٌىش٠ُ أْ ِؾبسوخ اٌطالة رأرٟ مّٓ األٔؾطخ اٌالِٕٙغ١خ، ٚاٌزٟ ِٓ 

ؽأٔٙب غشط اٌم١ُ ٚرؼض٠ض ِىبٔخ اٌطبٌت فٟ اٌّغزّغ، ِؾ١ذا ثبٌزؼبْٚ اٌجٕبء ث١ٓ فشع ٚصاسح اٌؾظ ٚئداسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثبٌّذ٠ٕخ، 

ِإوذا أٔٙب ١ٌغذ اٌّشح األٌٚٝ، فطالة اٌىؾبفخ ٌُٙ ثبع فٟ ٘زا اٌّغبي، ِٓ ؽ١ش خذِخ اٌؾغبط ٚئسؽبدُ٘، ف١ّب أٚمؼ اٌّؾشف ػٍٝ 

اٌجشٔبِظ ثفشع ٚصاسح اٌؾظ ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ػجذاٌؼض٠ض لبصٍٟٔ أْ ِغزغذاد ٘زا اٌؼبَ رّضٍذ فٟ ئؽشان ٚفٛد ِٓ خبسط إٌّطمخ، 

ثبٌزٕغ١ك ِغ ِىزت سػب٠خ اٌؾجبة ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح فٟ اٌفزشح اٌّغبئ١خ فٟ اٌزشؽ١ت ثن١ٛف اٌشؽّٓ ػٕذ لذُِٚٙ ئٌٝ اٌّذ٠ٕخ 

 .إٌّٛسح
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 مشاريع امتوسؼة سهوت احلج وػاجلت امتدافع وامزحام: مؼال

 امسودان يشكر خادم احلرمني ػىل هجود املموكة يف خدمة احلجيج

 

 
 

 ِٓ اٌش٠بك" االلزقبد٠خ"

أػشة اٌفبرؼ ربط اٌغش، ٚص٠ش اإلسؽبد ٚاألٚلبف اٌغٛدأٟ، ػٓ اٌؾىش ٚاٌزمذ٠ش ٌخبدَ اٌؾش١ِٓ اٌؾش٠ف١ٓ اٌٍّه ػجذهللا ثٓ ػجذاٌؼض٠ض ٚاأل١ِش عٍّبْ ثٓ 

ػجذاٌؼض٠ض، ٌٟٚ اٌؼٙذ ٔبئت سئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء ٚص٠ش اٌذفبع، ٚاأل١ِش ِمشْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض، ٌٟٚ ٌٟٚ اٌؼٙذ إٌبئت اٌضبٟٔ ٌشئ١ظ ِغٍظ اٌٛصساء 

اٌّغزؾبس ٚاٌّجؼٛس اٌخبؿ ٌخبدَ اٌؾش١ِٓ اٌؾش٠ف١ٓ، ػٍٝ اٌغٙٛد اٌط١جخ ٚاٌخ١شح اٌزٟ رجزٌٙب اٌٍّّىخ ٌخذِخ م١ٛف اٌشؽّٓ ٚرز١ًٌ اٌقؼبة وبفخ، 

 .فٟ عج١ً أْ ٠إدٞ ؽغبط ث١ذ هللا اٌؾشاَ ِٕبعىُٙ ثىً ٠غش ٚعٌٙٛخ

عبء رٌه فٟ وٍّخ ٌٛص٠ش اإلسؽبد ٚاألٚلبف اٌغٛدأٟ، خالي اٌؾفً اٌزىش٠ّٟ اٌزٞ ألبِزٗ اٌؾىِٛخ اٌغٛدا١ٔخ ِّضٍخ فٟ ٚصاسح اإلسؽبد ٚاألٚلبف، 

ٚاإلداسح اٌؼبِخ ٌٍؾظ ٚاٌؼّشح ا١ٌٍٍخ لجً اٌّبم١خ ٌٍغف١ش ف١قً ثٓ ؽبِذ ِؼال عف١ش خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌؾش٠ف١ٓ ٌذٜ اٌغٛداْ، ٚأػنبء اٌغفبسح رمذ٠شا 

 .٘ـ1435ٌذٚسُ٘ فٟ خذِخ اٌؾغبط ٚاٌّؼزّش٠ٓ اٌغٛدا١١ٔٓ فٟ ِٛعُ ؽظ 

ٚٚفمب ٌٛوبٌخ األٔجبء اٌغؼٛد٠خ، أؽبد ٚص٠ش اإلسؽبد ٚاألٚلبف اٌغٛدأٟ ثّب لبِذ ثٗ اٌٍّّىخ ِٓ ِؾشٚػبد ٌخذِخ م١ٛف اٌشؽّٓ، ِٚٓ رٌه اٌزٛعؼخ 

اٌىج١شح اٌزٟ رّذ فٟ اٌؾشَ ٚاٌّؾبػش اٌّمذعخ ِٓ أٔفبق ٚهشق ٚعغٛس، ِؼشثبً ػٓ رمذ٠شٖ ٌٍغٙٛد اٌزٟ ثزٌزٙب عفبسح خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌؾش٠ف١ٓ فٟ 

 .اٌخشهَٛ إلٔغبص اٌزأؽ١شاد فٟ ٚلذ ل١بعٟ

ِٓ عبٔجٗ، لبي ف١قً ثٓ ؽبِذ ِؼال عف١ش خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌؾش٠ف١ٓ ٌذٜ اٌغٛداْ فٟ وٍّزٗ، ئْ ٘زا اٌزىش٠ُ ٠غزؾمٗ ػٓ عذاسح خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌؾش٠ف١ٓ 

ٚؽىِٛزٗ اٌشؽ١ذح ٚؽؼت اٌٍّّىخ، صُ عفبسح اٌٍّّىخ فٟ اٌغٛداْ، ٚرٌه ثفنً رٛع١ٙبد خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌؾش٠ف١ٓ ِٚزبثؼخ األ١ِش عؼٛد اٌف١قً ٚص٠ش 

 .اٌخبسع١خ، اٌز٠ٓ ٚفشٚا اٌّؼ١ٕبد اٌالصِخ ٚاٌىبدس اٌّإً٘ إلٔغبػ رٍه اٌغٙٛد

ًّٙ ػ١ٍّخ اٌؾظ ٚػبٌظ اٌمقٛس ٚاٌغٍج١بد  ٚػذ ِب أٔغض ِٓ رٛعؼخ ٚئٔؾبءاد فٟ ِىخ اٌّىشِخ ٚاٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٚاٌّؾبػش اٌّمذعخ ئٔغبصا ِّٙب، ع

 .اٌّبم١خ اٌّزّضٍخ فٟ اٌزذافغ ٚاٌضؽبَ

ٚاعزؼشك اٌغٙٛد اٌزٟ لبِذ ٚرمَٛ ثٙب اٌٍّّىخ ٌخذِخ م١ٛف اٌشؽّٓ ٌزغ١ًٙ أداء ِٕبعه اٌؾظ ٚاٌؼّشح، ثذءا ِٓ ػٙذ اٌّإعظ اٌٍّه ػجذ اٌؼض٠ض 

ثٓ ػجذاٌشؽّٓ آي عؼٛد ــ سؽّٗ هللا ــ ؽزٝ ٘زا اٌؼٙذ اٌضا٘ش ػٙذ خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌؾش٠ف١ٓ اٌٍّه ػجذهللا ثٓ ػجذاٌؼض٠ض، ِإوذا أْ اٌٍّّىخ رفخش ثخذِخ 

 .م١ٛف اٌشؽّٓ

 .ٚأؽبد اٌغف١ش ِؼال ثبٌزؼبْٚ اٌىج١ش ٚاٌقبدق اٌزٞ رغذٖ اٌغفبسح ػٍٝ اٌذٚاَ ِٓ اٌٛصاساد اٌغٛدا١ٔخ

ِٓ عبٔجٗ، أٚمؼ اٌّط١غ ِؾّذ أؽّذ، ِذ٠ش اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍؾظ ٚاٌؼّشح اٌغٛدأٟ، أْ رىش٠ُ عفبسح خبدَ اٌؾش١ِٓ ثبٌغٛداْ ٠أرٟ رمذ٠شا ٌٍغٙذ اٌزٞ 

 .لذِٗ اٌغف١ش ٚأػنبء اٌغفبسح

 .ثؼذ رٌه ؽب٘ذ اٌؾنٛس ف١ٍّب ٚصبئم١ب ػٓ عٙٛد اٌٍّّىخ فٟ خذِخ م١ٛف اٌشؽّٓ ٚػٓ اٌّؾشٚػبد ٚاٌزٛعؼخ اٌزٟ رّذ فٟ اٌّؾبػش اٌّمذعخ

ؽنش اٌؾفً أؽّذ عؼذ ػّش، ٚص٠ش ِغٍظ اٌٛصساء اٌغٛدأٟ، ٚاٌذوزٛس ِقطفٝ ػضّبْ ئعّبػ١ً ٚص٠ش االعزضّبس، ٚإٌّٙذط ِؾّذ ػجذ اٌىش٠ُ اٌٙذ 

ٚص٠ش اٌغ١بؽخ، ٚاٌذوزٛس فشػ ِقطفٝ ٚص٠ش اٌؾىُ اٌالِشوضٞ، ٚاٌغف١ش فالػ ؽ١ٍّخ ِّضً اٌغبِؼخ اٌؼشث١خ فٟ اٌغٛداْ، ئمبفخ ئٌٝ اٌغفشاء 

 .اٌّؼزّذ٠ٓ فٟ اٌغٛداْ ٚػذد ِٓ اٌّغإ١ٌٚٓ اٌغٛدا١١ٔٓ
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ىل املموكة حىت يوم أأمس726أألرث من    أأمف حاجا قدموا ا 

 
 واس: جدة 

 / 11 / 24ثٍغ ػذد اٌؾغبط اٌمبد١ِٓ ِٓ اٌخبسط ٌؾظ ٘زا اٌؼبَ ِٕز ثذء اٌمذَٚ ؽزٝ ٔٙب٠خ ٠َٛ 

 .ؽبعبً  (726,290)٘ـ 1435

ؽغبط ، ٚػٓ هش٠ك اٌجش  (708,906)ػٓ هش٠ك اٌغٛ : ٚوبْ دخٌُٛٙ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ 

 .ؽبعبً  (8,577)ؽغبط ، ٚػٓ هش٠ك اٌجؾش  (8,807)

ؽبعبً ػٓ ػذد اٌمبد١ِٓ ٌٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌؼبَ اٌّبمٟ ثٕغجخ لذس٘ب  (62,214)ٚرٌه ثٕمـ 

 .رمش٠جبً  (8%)
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 هقابة امس يارات وطوافة جحاج جنوب رشق أ س يا ثوقؼان اثفاقية ثتبع احلافالت

 

 

٘ـ رٛل١غ ِزوشح اٌزؼبْٚ اٌّؾزشن ث١ٓ إٌمبثخ اٌؼبِخ ٌٍغ١بساد ٠ّٚضٍٙب 1435 -11 -22رُ ٠َٛ األسثؼبء اٌّبمٟ اٌّٛافك 

أؽّذ ثٓ ػجذهللا عّجبٖٚ ٚاٌّإعغخ األ١ٍ٘خ ٌّطٛفٟ ؽغبط - عؼبدح سئ١ظ ػبَ إٌمبثخ اٌؼبِخ ٌٍغ١بساد اٌٍٛاء اٌّزمبػذ 

دٚي عٕٛة ؽشق آع١ب ٠ّٚضٍٙب عؼبدح سئ١ظ ِغٍظ اإلداسح األعزبر ص١٘ش عذا٠ٛ ثؾأْ ِؾشٚع ٔظبَ عغشاف١خ اٌّؼٍِٛبد 

ثٕذس ؽغبس ثم١بَ إٌمبثخ ثاثشاَ ارفبل١خ رٕف١زٖ ِغ اٌّإعغخ . اٌزٞ رٕفزٖ اٌّإعغخ ٚاٌزٞ ٚعٗ ِؼبٌٟ ٚص٠ش اٌؾظ د (ٔغُ)

 :٠ٚٙذف اٌّؾشٚع ئٌٝ ػذح أِٛس ِٕٙب

. ئسؽبد اٌؾغبط ئٌٝ ٚعٙبرُٙ أصٕبء اٌزٕمً ػٓ هش٠ك رطج١مبد اٌٙٛارف اٌزو١خ- 

. رٕظ١ُ اٌؾغبط ٚسثو اعُ اٌؾبط ثّٛالغ عىٕٗ ػٍٝ اٌخشائو اإلٌىزش١ٔٚخ- 

. رؾذ٠ذ ِٛالغ رّشوض فشق اإلسؽبد ٚاإلعؼبف ِٚٛالغ ثالغبد ئػطبي اٌؾبفالد- 

. سثو إٌظبَ ثىب١ِشاد سفذ ٚرؼذاد رغّؼ ثؼًّ ئؽقبئ١بد فٛس٠خ ٌؾشوخ اٌؾبفالد- 

. ِشٚاْ ثٓ سؽبد صث١ذٞ. فشػ ثزٌه األ١ِٓ اٌؼبَ ١ٌٙئخ إٌمبثخ اٌؼبِخ ٌٍغ١بساد ٚاٌّزؾذس اٌشعّٟ ٌٙب أ
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يبوال“حائط صد ملنع وصول أأضايح احلج من دول  4   ”ا 

 

 
عذح- ِؾّذ عؼ١ذ اٌؾش٠ف   

20/09/2014اٌغجذ   

هّأْ ٚو١ً ٚصاسح اٌضساػخ ٚاٌّزؾذس اٌشعّٟ إٌّٙذط عبثش اٌؾٙشٞ اٌؾغبط ٚاٌّٛاه١ٕٓ ػٍٝ اإلعشاءاد 

ٌٚفذ اٌؾٙشٞ ئٌٝ . اٌّزخزح ؽ١بي ِٕغ ظٙٛس ِشك ئ٠جٛال اٌمبرً ػجش اعز١شاد ِٛاؽٟ األمؾ١خ خالي فزشح اٌؾظ

أْ اٌٍّّىخ ؽب١ًٌب رغزٛسد األغٕبَ ٚاإلثً ٚاألثمبس ِٓ اٌغٛداْ ٚاٌقِٛبي ٚع١جٛرٟ ٟٚ٘ دٚي ثؼ١ذح ػٓ ثإسح 

أْ اٌٍّّىخ رزخز اإلعشاءاد االؽزشاص٠خ ػٍٝ ع١ّغ « اٌّذ٠ٕخ«ٚث١ّٓ اٌؾٙشٞ ٌـ. اإلفبثخ ثّشك ئ٠جٛال

  ِؾغًشا ث١طش٠ًب ِٛصػ١ٓ ػٍٝ ِخزٍف ِٕبفز اٌٍّّىخ24اإلسعب١ٌبد اٌؾ١ٛا١ٔخ ٚإٌجبر١خ ِٓ خالي 

ٚال ٠غّؼ ثبعز١شاد اٌؾ١ٛأبد ئال ِٓ اٌذٚي اٌّغّٛػ االعز١شاد ِٕٙب، ٚثؼذ رطج١ك ع١ّغ االؽزشاهبد اٌّؾغش٠خ 

اٌج١طش٠خ، الفزًب ئٌٝ أْ اٌٛصاسح ال رمَٛ ثؾظش االعز١شاد ػٍٝ اٌّٛاؽٟ اٌؾ١ّخ ئالّ ثؼذ اٌزأّوذ ِٓ ع١ّغ اٌّؼٍِٛبد 

 .اٌّزؼٍّمخ ثبألٚثئخ، ِٚشاعؼخ رمبس٠ش إٌّظّبد اٌذ١ٌٚخ
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 ثنفيذًا نوتؼواميت ابمتؼاون مع اجلهات الأمنية ذات امؼالقة

 منع لك من ال حيمل ثرصحيًا من دخول املشاغر": أأمن اههبيتة"
 

 
 

 :الطائف- سبق- متعب البقمً

أوذ لبئذ اٌّشوض األِٕٟ ثبٌج١ٙزخ، اٌؼ١ّذ ِؾّذ ثٓ ؽغٓ ا١ٌٌٛذٞ، أٔٗ ع١زُ ِٕغ وً ِخبٌف ال ٠ؾًّ رقش٠ؾبً ٌٍؾظ، ِٓ  

اٌذخٛي ئٌٝ اٌّؾبػش اٌّمذعخ؛ رٕف١زاً ٌٍزؼ١ٍّبد اٌقبدسح ثٙزا اٌخقٛؿ، ٚرٌه ثبٌزؼبْٚ ِغ ع١ّغ اٌغٙبد راد اٌؼاللخ 

 .اٌّىٍفخ ثبٌؼًّ خالي ِٛعُ اٌؾظ ٌٙزا اٌؼبَ، ؽفبظبً ػٍٝ عالِخ ؽغبط ث١ذ هللا اٌؾشاَ

ػٍٝ اٌّشوض األِٕٟ ثبٌج١ٙزخ، اهٍؼذ ف١ٙب ػٍٝ اٌغٙٛد اٌّجزٌٚخ ِٓ لجً سعبي األِٓ، " عجك"عبء رٌه خالي عٌٛخ ٌـ 

اعزؼذاداد اٌمٛاد اٌّؾبسوخ ِٓ ِخزٍف اٌمطبػبد األ١ِٕخ ٌّٕغ رغًٍ اٌّخبٌف١ٓ ٌٍؾظ ٚارخبر " عجك"ٚسفذد ػذعخ 

 ٢٤٢١٢اإلعشاءاد إٌظب١ِخ ر١ّٙذاً ٌزطج١ك اٌؼمٛثبد ثؾمُٙ، ؽ١ش رُ مجو ِٛاه١ٕٓ ثال رقبس٠ؼ ٚرّذ ئػبدرّٙب، ٚأػ١ذ 

 . ِشوجخ، رّذ ئػبدرٙب١١٧٢٨ِم١ّبً عبءٚا ِٓ خبسط ِىخ، ٚ 

ِٓ ِقبدس٘ب أْ فشلبً أ١ِٕخ ِىضفخ رٕزؾش ػٍٝ ع١ّغ اٌطشق اٌّإد٠خ ئٌٝ اٌؼبفّخ اٌّمذعخ خالي ِٛعُ " عجك"ٚػٍّذ 

 .٘ـ، ٌنجو اٌؾغبط اٌّخبٌف1435ٓ١اٌؾظ ٌٙزا اٌؼبَ 
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 مستشفى مىن اجلرس يمكل اس تؼداداثه خلدمة احلجاج يف حلج هذا امؼام

 

 رٚ 25ِغزؾفٝ ِٕٝ اٌغغش ٠ىًّ اعزؼذادارٗ ٌخذِخ اٌؾغبط فٟ ٌؾظ ٘زا اٌؼبَ ِىخ اٌّىشِخ / ؽظ / د  0086

 َ ٚاط أوًّ ِغزؾفٝ ِٕٝ اٌغغش ع١ّغ اعزؼذادارٗ العزمجبي 2014 عجزّجش 20 ٘ـ اٌّٛافك 1435اٌمؼذح 

اٌّشمٝ ِٓ ؽغبط ث١ذ هللا اٌؾشاَ ٚرمذ٠ُ أسلٝ اٌخذِبد اٌقؾ١خ ٚ اٌؼالع١خ ٌُٙ ثغ١ّغ ألغبَ اٌّغزؾفٝ ِٓ 

ٚأٚمؼ . ػ١بداد ٚػٕب٠خ ِشوضح ٚهٛاسب ٚػ١ٍّبد ٚ لغُ إٌّبظ١ش اٌٙن١ّخ ٚاٌّخزجش ٚاألؽؼخ ٚألغبَ اٌز٠ُٕٛ

 عش٠شا ِٕٙب 150ِذ٠ش ِغزؾفٝ ِٕٝ اٌغغش اٌذوزٛس ٔبدس ؽّضح ِط١ش أْ اٌّغزؾفٝ ٠ؼًّ ثطبلخ اعز١ؼبث١خ 

 عش٠ًشا 26 أعشح ػضي ٚأسثؼخ أعشح غغ١ً وٍٝ 3ٚ أعشح ػٕب٠خ ِزٛعطخ  10ٚ عش٠ًشا ػٕب٠خ ِشوضح 26ٚ

 ػ١بدح خبسع١خ ػبِخ 12ثمغُ اٌطٛاسب ثبإلمبفخ ئٌٝ أعشح ألغبَ اٌز٠ُٕٛ ِج١ٕب أْ اٌّغزؾفٝ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ 

ِٕزذة ِٓ سؤعبء األلغبَ ٚ أهجبء  (400 )ٚث١ٓ اٌذوزٛس ٔبدس أٔٗ رُ رى١ٍف . ٚػ١بدح أعٕبْ ِزخققخ

ٚرّش٠ل ٚف١١ٕٓ ٚئداس١٠ٓ ٚوزبة عغالد ٚإِٔبء ػٙذ ٌٍؼًّ خالي ؽظ ٘زا اٌؼبَ ٠زُ ِجبؽشرُٙ ٌٍؼًّ ِٓ ِطٍغ 

ؽٙش رٚ اٌؾغخ وّب رُ رغ١ٙض اٌّغزؾفٝ ثبأللغبَ اٌطج١خ اٌّغبٔذح ؽ١ش ٠ٛعذ ثبٌّغزؾفٝ لغُ اٌّخزجش ٚ ٘ٛ 

ِغٙض ثىبفخ األعٙضح اٌالصِخ اٌزٟ رغبػذ فٟ ػًّ اٌفؾٛفبد اٌالصِخ ٚ ثأدق اٌّؼب١٠ش ٚ لغُ أؽؼخ ِغٙض 

ثأؽذس األعٙضح اٌّزطٛسح اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ ساؽخ اٌؾبط اٌّش٠ل وّب رُ رغ١ٙض لغُ اٌق١ذ١ٌخ ٚلغُ اإلؽقبء ٚ 

  .لغُ اٌغغالد اٌطج١خ ٌزمذ٠ُ وبفخ اٌخذِبد اٌالصِخ ٌٍّشمٝ
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بؼاد    سائقني متؼاطهيم اخملدرات من هقل احلجاج5ا 

 

 (ةالمدٌنة المنور)سامً المغامسً 

 عبئم١ٓ ٌٕمً اٌؾغبط ػٓ 5وؾف ِذ٠ش فشع إٌمبثخ اٌؼبِخ ٌٍغ١بساد ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ِؾّذ فبٌؼ ػج١ذ، أْ إٌمبثخ أثؼذد 

اٌؼًّ ٌضجٛد رؼبه١ُٙ ٌٍّخذساد ثؼذ اٌىؾف ػ١ٍُٙ فٟ ِشوض ِشالجخ اٌغَّٛ ٚاٌى١ّ١بء اٌطج١خ اٌؾشػ١خ ثقؾخ اٌّذ٠ٕخ 

 .إٌّٛسح

ٚرزٛافً ػ١ٍّبد اٌزٛف١ظ ٌٍؾغبط ئٌٝ ِىخ اٌّىشِخ ألداء ِٕبعه اٌؾظ ثؼذ ص٠بسح ِذ٠ٕخ اٌّقطفٝ ػ١ٍٗ اٌقالح ٚاٌغالَ، 

ٚؽٙذ ِغغذ ا١ٌّمبد ِغبدسح ِئبد اٌؾبفالد رؾذ ئؽشاف ِٚزبثؼخ ِٓ فشع ٚصاسح اٌؾظ ٚع١ّغ اٌمطبػبد اٌؾى١ِٛخ 

اٌّؼ١ٕخ، ٠ٚؾشف ػٍٝ ع١ش ؽبفالد رف٠ٛظ م١ٛف اٌشؽّٓ ِٓ ٚئٌٝ اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح فشع إٌمبثخ اٌؼبِخ ٌٍغ١بساد 

 أٌف ؽبفٍخ ٠ٚجذأ ػٍّٙب ِٓ اعزمجبي اٌؾغبط اٌمبد١ِٓ ػٓ هش٠ك ِطبس األ١ِش ِؾّذ ثٓ 20ثبٌّٕطمخ، ٚػذد٘ب أوضش ِٓ 

ػجذاٌؼض٠ض ثبٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح ٚرغ١ًٙ ئعشاءارُٙ، ٚاإلؽشاف اٌّجبؽش ػٍٝ ؽشوبد ٔمً اٌؾغبط ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌّإعغخ 

األ١ٍ٘خ ٌألدالء ٚثاؽشاف ِٓ فشع ٚصاسح اٌؾظ ٚرٛف١ش إٌظُ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّزبثؼخ ٌالعزخذاِبد اإلداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ إلفذاس 

 .رزاوش اٌؾغبط ٚاالػزّبداد

ٚأٚمؼ ِذ٠ش اٌفشع أْ أػّبي اٌفشع رغطٟ إٌّطمخ اٌّشوض٠خ ٌٍؾشَ إٌجٛٞ ٚاألؽ١بء اٌّؾ١طخ ثبٌؾشَ مّٓ إٌطبق 

اٌؼّشأٟ إلعىبْ اٌؾغبط ٚفبالد اٌغفش ثّطبس األ١ِش ِؾّذ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض ِٚؾطخ االعزمجبي ثأسك اٌٙغشح ٌؾغبط اٌغٛ 

ٚاٌجؾش ِٚؾطخ اعزمجبي ؽغبط اٌجش ثطش٠ك اٌغبِؼبد ٚاٌطشق ٚاٌؾٛاسع اٌّزقٍخ ثىً اٌّٛالغ اٌغبثمخ ِٕٚطمخ ا١ٌّمبد 

ٚاإلؽشاف ػٍٝ ِشاوض  (ػجبسح اٌفبسع) 215ِٚشوض و١ٍٛ رغؼخ ٚاِزذاد خو اٌٙغشح ثّغبس٠ٗ ِٓ اٌّذ٠ٕخ ؽزٝ اٌى١ٍٛ 

 .اٌّغبٔذح اٌخّغخ ثخو اٌٙغشح أث١بس اٌّبؽٟ ٚاٌفش٠ؼ ٚا١ٌزّخ ٚاألوؾً ٚاٌؾالٌؾخ

ٚث١ٓ أْ اٌفشع ٠خزـ ثاداسح ٚرؾغ١ً ٚرغ١١ش اٌؼب١ٍِٓ ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ، ٚئرّبَ وً اٌّٙبَ ٚاٌم١بَ ثبٌٛاعجبد اإلداس٠خ 

ٚاٌّب١ٌخ إٌّبهز١ٓ ثبٌفشع ِٓ خالي اٌّشوض اٌشئ١غٟ ثّىخ اٌّىشِخ ٚفك ِغّٛػخ ِٓ اإلعشاءاد ٚإٌؾبهبد اٌّطٍٛثخ 

ٚئػذاد اٌخطو اٌزؾغ١ٍ١خ اٌالصِخ ٌٙب ٚاٌزشر١ت ٚاٌزؼجئخ ألػّبي اٌّٛعُ اٌمبدَ ٚئوّبي وبفخ اٌزمبس٠ش اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛعُ 

إٌّقشَ ِٚؼبٌغزٙب رجؼب ٌّٕظِٛخ اٌّٙبَ ٚاٌٛاعجبد اٌّٛوٍخ ثبٌفشع ٚاٌزٕغ١ك اٌّغزّش ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ ِغ اٌمطبػبد 

 .اٌؾى١ِٛخ اٌّؼ١ٕخ ثأػّبي خذِبد اٌؾظ
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